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ચીનમાં એક દદર્િમાં કોરોનાના 31 િજાર કેિ 
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બેઈજિંગ
ચીનમાં કોરોના વાયરસના કેસો ફરી વધી રહ્ા 

હોય તેવું લાગી રહ્ં છે અને આ દેશમાં કોવવડના 
રોજના નોંધાતા કેસ હવે મહામારીની શરૂઆત 
પછીના ઉચ્ચતમ સતરે પહોંચી ગયા છે.  એક 
જ દદવસમાં 31 હજારથી વધુ નવા કેસ નોંધાયા 

છે. વધતા જતા કેસોને જોતા ચીનમાં ફરીથી 
ઘણા વનયંત્રણો લાદવામાં આવી રહ્ા છે. બીજી 
તરફ ઝોંગઝોઉમાં લોકડાઉન અને પગાર વવવાદ 
સવહતના ઘણા કડક કોવવડ વનયમોને લઈને 
ભારે નારાજગી હતી અને કમ્મચારીઓ અને 
પોલીસકમમીઓ વચ્ચે ઘર્મણ થયું હતું.  નેશનલ 
હેલથ બયુરોએ જણાવયું હતું કે, 31,454 કેસ 
નોંધાયા હતા. ચીનની 1.4 વબવલયનની વવશાળ 
વસતીની સરખામણીમાં કેસની સંખયા પ્રમાણમાં 
ઓછી હોવા છતાં બેઈવજંગની કડક શૂનય-કોવવડ 
નીવત હેઠળ કેસો નોંધાતા આખા શહેરોને સીલ 
કરી શકાય છે.

ચીનમાં ફરીર્ી ઘણા નનયંત્રણાે લાદિાનું શરૂ ર્યું, અનેક શહેરાેને સીલ કરાય તેિી દહેશત
ચીનમાં જિશ્વની સૌથી મોટી 
આઈફોન ફેકટરીમાં જિરોધ 

પ્રદર્શન, અનેક ઘાયલ
બેઈજિંગ : ચીનના ઝેંગઝોઉમાં સ્થિત જિશ્વની 
સૌથિી મોટી આઈફોન ફેકટરીમાં બુધિારે થિયેલી 
ઘટનાએ સૌનું ધયાન ખેચયું છે. અહીં છેલ્ા ઘણા 
અઠિાડિયાઓથિી કોરોનાને લગતા પ્રજતબંધોનો 
સામનો કરી રહેલા કમ્મચારીઓએ ફેકટરીના 
દરિાજા પાસે લાગેલા બેડરકેિસ તોિીને ભાગિાનો 
પ્રયાસ કયયો હતો. આ દરજમયાન ભાગિાનો 
પ્રયાસ કરી રહેલા ફેકટરી કમમીઓને સુરક્ા 
કમમીઓેએ માર માયયો હતો. કેટલાક ફેકટરી 
કમમીઓને પોલીસ ક્ટિીમાં પણ લેિામાં આવયા 
હતાં.  જિરોધ કરી રહેલા કમ્મચારીઓનો આરોપ 
છે કે, ફોકસકોન દ્ારા જાહેરખબર આપીને  ઊંચા 
િેતનનો િાયદો કરિામાં આવયો હતો.
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ટોરોનટો 
ટોરોનટો પિયર્સન ઇનટરનેશનલ એરિોટટે આઠ મપિનાના િુનર્સરન 

પ્ોજેકટ િછી રોમરારે રરારે તેનો બીજો રૌથી વયસત રન-રે ફરીથી 
ખોલયો છે. 80 પમપલયન ડોલરનાં આ પ્ોજેકટને િૂર્સ થરામાં દોઢ 
રર્સનો રમય લાગયો િતો. કેનેડાના િરરરિન મંત્ી ઓમર અલ્ાબ્ાએ 
એક રમાચારયાદીમાં જરાવયું િતું કે, કેનેડાના રૌથી વયસત એરિોટ્સ 
અને ઉત્તર અમેરરકાના રૌથી વયસત એરિોટ્સ તરીકે પિયર્સન એરિોટ્સ 
ઉિર આ રન-રે ફરી ખૂલરાથી મુરાફરો જીટીએની અંદર અને બિાર 
રુરપષિત અને રરળતાથી આર-જાર કરી શકશે. જે આ તિેરારોની 
મોરમમાં ઉિયોગી થશે. 

ગ્ેટર ટોરોનટો એરિોટ્સ ઓથોરરટી (GTAA)ના પ્રક્ાએ 
મીરડયા રમષિ કહ્ં િતુ કે, રજાઓમાં ખાર કરીને િરરરાર રાથે 
લોકોની અરરજરર રધુ રિેતી િોય છે. રમગ્ ઉનાળા દરપમયાન, 
પિયર્સનનાં પ્રારીઓને કલાકો રુધી કલાકો રુધીનો ફલાઈટનો 
પરલંબ, લાંબી લાઈનો અને રુટકેરો ખોરાઈ જરાની રમસયાનો 
રામનો કરરો િડતો િતો. આ માટે એક રમયે પરશ્વના રૌથી ખરાબ 
એરિોટ્સ તરીકે આ એરિોટ્સનું નામ જારીતું િતું. રળી, રપટેમબરમાં 
એકંદર ગ્ાિક રંતોર માટે ખંડના િાંચ રૌથી ખરાબ એરિોટ્સમાં 
પિયર્સનનું નામ મખરે િતું. ગેરના જરાવયા અનુરાર, પિયર્સનના 
મુરાફરો તેમના પ્રારને રરળ બનારરા માટે કેટલીક રેબરાઇટર 
અને એપપલકેશનરનો ઉિયોગ કરી શકે છે. પરકયોરરટી લાઇનમાં સિોટ 
બુક કરરા માટે, પ્રારીઓ તેમનો સક્રીપનંગ રમય આરપષિત કરરા 
માટે િિેલા YYZ એકરપ્ેર િર ઑનલાઇન જઈ શકે છે.

ઓનટટેરરયો 
કેનેરડયનો િરે યુક્ેનને ટેકો આિરા માટે રરકારી બોનડ 

ખરીદી શકે છે. 28 ઑકટોબરે રૌ પ્થમ રાર જાિેરાત કરરામાં 
આરી િતી કે, 500 પમપલયન ડોલર યુક્ેન રોરેરીએનટી બોનડ 
પ્ોગ્ામ િેઠળ કેનેરડયનો આ પશયાળામાં યુદ્ધથી અરરગ્સત 
યુક્ેનને આરશયક રેરાઓ િૂરી િાડરા માટે મદદ કરરાના છે. 
જેમાં િેનશન ચૂકરરું, ઇંધરની ખરીદી અને ઊજા્સ ઇનફ્ાસટ્રક્ચરનું 
રમારકામ, જે રારંરાર રપશયન િુમલાઓનું લક્ય બનતું રિે 
છે તેરા રેકટરને મદદ કરરાનો આશય રખાયો છે. રડાપ્ધાન 
જપસટન ટ્રુડોએ કાય્સક્મની જાિેરાત કરતી રખતે જરાવયું િતું કે, 
કેનેરડયનો િરે યુક્ેન રોરેરીએનટી બોન્ડર ખરીદરા માટે મોટી 
બેંકોમાં જઈ શકે છે, જે વયાજ રાથે િાંચ રર્સ િછી િરરિક્વ થશે. 

BMO, Scotiabank, CIBC,  RBC અને TD ના 
રોકાર આમર્સ રપિત મોટાભાગની કેનેરડયન નારાકરીય રંસથાઓ 
તરફથી િાંચ રર્સના બોન્ડર 100 ડોલરની રકંમતે 29 નરેમબર 
રુધી ખરીદી માટે ઉિલબધ છે, તે બજારની પસથપતને આધીન 
આશરે 3.3 ટકાના રળતરના દર રાથે અપનરાય્સિરે કેનેડા 
રરકારના િાંચ રર્સના બોનડ છે. આ બોનડ ઉિર 24 ફેબ્ુઆરી 
અને 24 ઓગસટે, એમ રર્સમાં બે રાર વયાજ મળશે. 24 
ઓગસટ 2027ના રોજ બોનડ િાકશે, જે યુક્ેનનો સરતંત્તા રદરર 
છે. રરકારો દ્ારા ભંડોળ ઊભું કરરા માટે લાંબા રમય રુધી 
ઉિયોગમાં લેરાતા પ્થમ પરશ્વયુદ્ધ અને બીજા પરશ્વયુદ્ધ દરપમયાન 
કેનેડામાં બોનડની શરૂઆત કરરામાં આરી િતી. જયારે તમે 
રરકારી બોનડ ખરીદો છો, તયારે તમે રરકારને નારાંનું પધરાર 

કરો છો, જેનાં બદલામાં ચોક્કર તારીખ અથરા તારીખો ઉિર 
વયાજ ચૂકરરા અને િાકયા િછી રંિૂર્સ રોકારની રકમ અથરા 
મુદ્દલ િાછી આિરા માટે રરકાર બંધાયેલી િોય છે.

દા.ત., યુક્ેન રોરેરીએનટી બોનડમાં 3.3 ટકાના રળતર રાથે 
1,000 ડોલરના રોકાર ઉિર 24 ઑગસટ, 2027 રુધી દર 
ફેબ્ુઆરી અને ઑગસટમાં 16.50 ડોલર મળશે અને રોકારકારને 
શરૂઆતનાં 1,000 ડોલર િર િાછા મળશે. કેનેરડયન રરકારે 
2022માં અતયાર રુધીમાં યુક્ેનને 2 પબપલયન ડોલરની રીધી 
નારાકરીય રિાય િૂરી િાડી છે અને રૈનય, માનરતારાદી અને 
અનય રિાય માટે 2.5 પબપલયન ડોલરની રધુ રિાય કરરા માટે 
પ્પતબદ્ધ છે. યુક્ેન માટે કેનેરડયન રરકાર 5 પબપલયન ડોલરથી 
રધુની રિાયતા કરરાની નેમ ધરારે છે.

યુકે્નના સ્વતંત્ર્યતા દિવસ 24 ઓાેગસ્ટ 2027ના રાેજ બાેન્ડ પાકશેઃ પેનશન ચૂકવવું, ઇંધણની ખરીિી ઓને ઊર્જા ઇનફ્ાસ્ટ્રક્ચરને મિિ મળશે

કેનેરડયનો િરે યુક્ેનને ટેકો આિરા રરકારી બોનડ ખરીદશે

ટોરોનટો 
ટોરોનટોમાં લેક-ઇફેકટ અંતગ્સત 

બરફ િડી શકે છે, િરંતુ શિેરમાં ગયા 
અઠરારડયે ્રા રદરરોથી બે મીટર 
પરસતારમાં આરું થરાની શકયતા નથી. 
મીરડયાના િરામાનશાસત્ી કોલેટ 
કેનેડીએ જરાવયું િતું કે, ગ્ેટ લેકરની 
નજીક િોરાને કારરે ટોરોનટોમાં આરી 
પિમરરા્સ અશકય છે. બફેલો પરટી બે 
તળારોની રચ્ે અથરા તેની નજીક 
િતું. ગ્ેટ લેકર પ્દેશમાં લેક-ઇફેકટમાં 
બરફ તયારે જામે છે, જયારે ઠંડી િરા 
રરોરરોનાં ખુલ્ા િારીમાંથી િરાર 
થાય છે. એનરાયન્સમેનટ કેનેડાના જરાવયા 

અનુરાર ખુલ્ા િારીથી ગરમી અને 
ભેજ િરામાં સથાળાંતરરત થાય છે, િરા 
રધે છે, રાદળો રચાય છે, તે બરફ ઉતિન્ન 
કરે છે અને બરફ રરોરરમાંથી નીચે િડે 
છે. કેનેડીએ જરાવયું િતું કે, તળારનો એ 
બરફ તયાંના સથાપનક રાતારરરને કારરે 
બને છે અને તે તોફાન કરતાં તળારો અને 

િરનના રંયોજનને કારરે બને છે. િરા 
અને તળારના િારી રચ્ેના તાિમાનનો 
તફારત ઓછામાં ઓછો 13 રડગ્ી 
િોરો જોઈએ. િરરરામ એ છે કે, િરન 
તળારમાંથી ભેજ શોરે છે, િછી તેને ભારે 
બરફ તરીકે છોડે છે. તેરીએ કહ્ં કે, 
નરેમબરમાં તળાર પસથર ન િોરાથી અને 
ગરમ િરા રાથે પરિુલ પ્મારમાં ભેજ 
િોરાથી રધુ બરફ બની શકે છે.

નયુ યોક્કમાં ગયા અઠરારડયે આરું જ 
બનયું િતું. રારાઝોડાની જેમ, તે દપષિર 
િપચિમનો િરન િતો, જે રૌથી ગરમ 
એરા એરી તળાર તરફ જતો િતો અને 
તે લાંબા રમય રુધી ચાલતો રહ્ો િતો.

ટોરોનટો 
ટેસલા ડ્ાઇરરો િરે ટોરોનટોના 

ડાઉનટાઉનમા ંરિંરૂ્સ રલેફડ્ાઇપરગં બીટા 
પ્ોગ્ામનો ઉિયોગ કરી શકશે. કારર 
કે, કંિનીએ તનેા ઉિયોગ િર પ્પતબંધ 
મૂકતો જીઓફેનર દરૂ કયયો છે. ટેસલાએ 
કેનેડામાં આ રપુરધાને રોલઆઉટ કરી 
િતી, િરંત ુ માપલકોએ નોંધયંુ િતુ ં કે, 
તેને ડાઉનટાઉનમા ં જોડરાનો પ્યાર 
કરતી રખત ે ત ે બધં થઈ ગયંુ િતુ.ં 
ટેસલાના માપલક અન ે સથાિક એલોન 
મસકે પવિટર ઉિર ટીટીરીની સટ્રીટકાર 
પરસટમન ે દોરી ઠેરરતા આ મદુ્દા ઉિર 
પ્પતપક્યા આિી િતી અન ેજરાવયંુ િતું 
કે, સટ્રીટકાર િજ ુ રધુી FSD દ્ારા 
યોગય રીત ે રચંાપલત નથી. ટેસલાએ 

જીઓફેનરની સથાિના કરી, જયારે તે 
રમસયાઓના પનરારર અન ેરૉફટરેરને 
અિડેટ કરરા માટે કામ કરતી િતી. 
ટોરોનટો મટે્રોિોપલટન યપુનરપર્સટીના 
ટ્રાનરિોટટેશન એપનજપનયરરંગના 
રિયોગી પ્ોફેરર પબલાલ ફારુકે જરાવયું 
િતુ ં કે, આરટ્સરફપશયલ ઈનટેપલજનર 
ઉદાિરરોમાંથી શીખે છે અન ે જમે 
જમે ત ેરધુ ઉદાિરરો મળેરે છે તમે તે 
પરપરધ િરરપસથપતઓન ે ઓળખરામાં 
અન ે આગાિી કરરામાં રધ ુ મજબતૂ 
બન ેછે.  ફારુકે ઉમયુેું િતુ ંકે, કંિની તનેા 
રાિનો દ્ારા એકપત્ત કરરામા ં આરેલા 
ડેટા, ખાર કરીન ે ઇનસટોલ કરેલા 
બિપુરધ કેમરેા ટેક્ોલોજીન ેરધુારરામાં 
રષિમ છે.

ટોરોનટોના ડાઉનટાઉનમાં ટટેસ્ાના 
માલ્કો હવે સેલ્ફ ડ્ાઇવ કરી શકશે

ટોરોનટો પિયર્સન એરિોટ્સનો બીજો 
રૌથી વયસત રન-રે ફરી ખુલ્ો મુકાયો

ટોરોનટોમાં િરનની રદશા અને તાિમાનમાં 
પરરંગતતાથી લેક-ઇફેકટથી બરફ નિીં િડે

મુસાફરાેને વહેલા 
ઓાવવા ઓપીલ
આ ્ટના બાદ 

GTAA કિે છે કે, તેરે 
લોકોની મુરાફરીનો અનુભર 
રુધારરા એરલાઇનર અને 
રરકારી ભાગીદારો રાથે 
કામ કયુું છે. GTAAના 
ટોરી ગેરે ઈમેલ કરેલાં 
પનરેદનમાં જરાવયું િતું 
કે, પિયર્સન અને એરિોટ્સ 
િાટ્સનર્સ દ્ારા િેરેનજરોના 
અનુભરને યાદગાર બનારરા 
અમે ભાગીદારીમાં કામ 
કયુું છે અને આ  ઉનાળાથી 
અમે એમાં રુધારા કયા્સ 
છે. એમરે ઉમેયુું કે, આ 
કામ િજુ ચાલુ છે અને 
અમે આશા રાખીએ છીએ 
કે રજાઓમાં મુરાફરીના 
રમયગાળા દરપમયાન આ 
રુધારાઓ ચાલુ રિેશે. 
જે લોકો રજાઓમાં લાંબા 
અંતરના પ્રારે જઈ રહ્ા 
છે, તેમને એરિોટ્સ િર 
રિેલા િિોંચરાની રલાિ 
આિરામાં આરે છે. 
ટોરી ગેર સથાપનક ઉડાન 
ભરનારાઓને તેમની ફલાઇટ 
છોડરાના બે કલાક િિેલાં 
આરરાની ભલામર કરે છે.
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ઓન્ટેરિયો 
જેરૂસલેમની બહારના બસ સ્ટોપ ઉપર બે 

વિસ્ટો્ટોમાં બુધિારે એક વ્યવતિનું મટોત થ્યું 
હતું અને 14 લટોકટો ઘા્યલ થ્યા હતા. આરટોગ્ય 
ખાતાના અવધકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, 
ઇઝરા્યેલી પટોલીસે પેલેસસ્વન્યન આતંકિાદીઓ 
દ્ારા હુમલટો હટોિાનું જણાવ્યું હતું. ઇઝરા્યેલમાં 
કેનેડિ્યન રાજદૂત વલસા સ્ેિેલબૌરે જણાવ્યું હતું 
કે, મૃત્યુ પામનાર કેનેડિ્યનડકશટોર હતટો.

સ્ેિેલબૌરે વવિ્ર ઉપર જણાવ્યું હતું કે, 
જેરુસલેમમાં આજે સિારે થ્યેલા વનંદની્ય 
આતંકિાદી હુમલામાં એક કેનેડિ્યન ડકશટોરનું 

મૃત્યુ થ્યાની પુસટિ કરતાં હૃદ્ય દ્રિી ઊઠે છે. 
તેમના પડરિારજનટો અને વમત્ટો તથા આ 
હુમલામાં ઘા્યલ થ્યેલા અન્ય લટોકટો પ્રત્યે 
અમારી સંિેદના. કેનેિા તમામ પ્રકારના 
આતંકની વનંદા કરે છે.

િિાપ્રધાન જસસ્ન ટ્રુિટો અને અન્ય કેનેડિ્યન 
રાજકારણીઓએ હુમલા બાદ  શટોક વ્યતિ ક્યયો 
હતટો અને મૃતકના પડરિાર પ્રત્યે સંિેદના વ્યતિ 
કરી હતી. મૃત્યુ પામેલાની ઓળખ 16 િર્ષી્ય 
આ્યયેહ શેચટોપેક તરીકે થઈ હતી. વિસ્ટો્ થ્યટો 
ત્યારે તે એક ્યહૂદી સેવમનરી તર્ જઈ રહ્ટો 
હતટો. 

14ને ઈજા, વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડાેએે હરુમલા બાદ શાેક વ્યક્ત કરાયો
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બે બટોમબ વિસ્ટો્ટો થતાં જેરુસલેમ 
હચમચ્યું, કેનેડિ્યન ડકશટોરનું મટોત

ફરુગાવાથી સજાજારેલી પરિસ્થિતિમાં નાગરિકાેને િાહિ એાપવા સિકાિનાે પ્રરાસ: બાળક એને વરિષ્ઠ નાગરિકને 600 ડાેલિ મળશે
ઓન્ટેરિયો 

અલબ્ાટાના મટો્ાભાગના પડરિારટોને પ્રાંતી્ય 
સરકાર તર્થી આિતા નિા પરિિે તેિા 
પેકેજના ભાગરૂપે દરેક બાળક અને િડરષ્ઠ 
નાગડરક દીઠ 600 િટોલર મળશે. એક ્ીિી 
સંબટોધનમાં, પ્રીવમ્યર િેવન્યલ સસમથે એમ 
કહ્ં હતું કે, સરકાર જાન્યુઆરીમાં ્ુગાિા 
મા્ે સામાજીક સમથટાન આપનારા કા્યટાક્રમટોને 
્રીથી શરૂ કરશે. તેમાં ગંભીર રીતે વિકલાંગ 
(AISH), વિકાસલક્ી વિકલાંગ વ્યવતિઓ 
(PDD) અને આિક સહા્યતા મા્ે 
ખાતરીપૂિટાકની આિકનટો સમાિેશ થા્ય છે. તે 

2.4 વબવલ્યન િટોલરનટો પરિિે તેિા પેકેજનટો 
એક ભાગ છે, જે તમામ આલબ્ટાનસને મદદરૂપ 
થશે. સસમથે 11 ઑક્ટોબરે પ્રીવમ્યર બન્યા પછી 
તેના પ્રથમ ્ીિી સંબટોધનમાં જણાવ્યું હતું કે, 
અમે આ ્ુગાિાની ક્ટોક્ી જાતે ઉકેલી શકતા 
નથી, પરંતુ અમારી મજબૂત નાણાકી્ય સસથવત 
અને સંતુવલત બજે્ને કારણે અમે લટોકટોને 
નોંધપાત્ રાહત આપી શકીએ છીએ. એિી 
જાહેરાતટો મુજબ કે્લાક લાભ થશે. જેમાં 18 
િર્ટાથી ઓછી ઉંમરના આવરિત બાળકટો ધરાિતા 
િડરષ્ઠટો અને પડરિારટોને દરેક બાળક અને િડરષ્ઠ 
દીઠ છ મવહના મા્ે 100 િટોલર ઇનસ્ટોલેશન 

મળશે. દર િર્યે 180,000 િટોલરથી ઓછી 
આિક ધરાિતા પડરિારટોને જ એ લાભ મળશે.
• PDD, AISH અને આિક સહા્ય 

પ્રાપ્તકતાટાઓને પણ રટોકિ રકમ મળશે.
• સરકાર ઓછામાં ઓછા આગામી છ મવહના 

મા્ે તમામ પ્રાંતી્ય ઇંધણ કરને સથવગત 
કરશે. અત્યારે પેટ્ટોલ અને િીઝલ ઉપર પ્રવત 
લી્ર 4.5 સેન્નટો ડિસકાઉન્ેિ ્ેકસ છે. 
ત્યારબાદ પ્રાંત હાલના રાહત કા્યટાક્રમની જેમ 
તેલની ડકંમતના આધારે પ્રાંતી્ય ગેસ કરને 
સમા્યટોવજત કરશે.

• અગાઉ સસમથના પુરટોગામી જેસન કેની દ્ારા 

િચન આપિામાં આવ્યું હતું તેમ, સરકાર 
્ુગાિા મા્ે પ્રાંતી્ય કરને ્રીથી શરૂ કરશે. 
આ પગલાથી એિી શક્યતા ઓછી થા્ય છે 
કે, પગારમાં થટોિટો બમપ પ્રાપ્ત કરતી િખતે 
કામદારને તેમના કર પર દંિ કરિામાં 
આિશે.

• સરકાર જાન્યુઆરી 2023થી શરૂ થતા 
્ુગાિા AISH, PDD, આિક સહા્ય, 
િડરષ્ઠ લાભટો અને અલબ્ાટા ચાઈલિ એનિ 
્ેવમલી બેવનડ્્ મા્ે ્રીથી ઈનિેકસ કરશે.

• ગ્ાહકટો મા્ે િીજળીના વબલ ઉપર િધેલી 
છૂ્ કે જે ઘર દીઠ કુલ 200 િટોલર છે. 

અલબ્ાટાના પ્રીવમ્યરે 2.4 વબવલ્યન િટોલરનું પેકેજ જાહેર ક્યુું
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ભાજપમાં અસંતોષના ઉહાપોહ  
વચ્ચે ગુજરાતમાં ચૂંટણી જગં

તંત્રી - સ્વદેશ

ગુજરાતમાં યોજાનારરી વ્વધાનસભા 
ચૂંટણરીને પગલે રાજકીય ફલક પર 

ખાસરી ઉતે્જના છે. 1લરી અને 5મરી ડિસેમ્બરે 
્બે ત્બક્ામાં યોજાનારરી ચૂંટણરીને કારણે 

રાજકીય પાટટીઓ 
પાંચેક મવિનાથરી જોર 
લગા્વરી રિરી છે. આ 
ચૂંટણરી લોકસભાનરી 
2024નરી ચૂંટણરી 
કરતા પિેલા અને 
ખાસ કરરીને પરીએમ 
મોદરીના ગૃિ રાજયમાં 
િો્વાથરી આખા દેશનરી 
નજર અિીં છે. 

આમ તો વિમાચલપ્રદેશમાં મતદાન થઈ 
ગયુ છે અને તયાં ભાજપનો રકાસ તથા 
કોંગે્સનો વ્વજય થ્વાનરી પ્ર્બળ સંભા્વના 
છે. જયારે ગુજરાતમાં આ ્વખતે આમ 
આદમરી પાટટીએ સૌપ્રથમ ્વાર 182 ્બેઠકો 
પર ઉમેદ્વારો ઉભા રાખરી એિરીચોટરીનું જોર 
લગા્વતા ન્વા સમરીકરણો રચાયા છે. અતયાર 
સુધરી તો ગુજરાતમાં ભાજપ અને કોંગ્ેસનો 
સરીધો મુકા્બલો થતો રહ્ો છે. જેમાં પાંચેક 
ચૂંટણરીથરી ભાજપ જીત મેળ્વરી રહ્ં છે. પરંતુ 
આ ્વખતે શાસનવ્વરોધરી પડર્બળ અને 
આમ આદમરી પાટટીએ ચૂંટણરીમાં ઝંપલા્વતા 
અનેક ્બેઠકના સમરીકરણ ્બદલાઈ ગયા છે. 
જેમાં આપ જીતે નિીં પરંતુ અનેક ્બેઠક પર 
ભાજપનરી ્બાજી ્બગાિરી શકે તે્વરી સસથવત 
છે. કારણ કે 2017માં પણ 19થરી ્વધુ 
્બેઠકનરી સરસાર 3 િજાર મતનરી આસપાસ 
રિરી િતરી. આ્વા સંજોગોમાં રાજયમાં ખુદ 
ભાજપને જ સત્ા જ્વાનો િર સતા્વતા 
સંગઠનના નેતાથરી માંિરીને કેન્દ્રીય મંત્રીમંિળ 
અને વ્વવ્વધ રાજયોના મુખયમંત્રીઓ તેમજ 
પક્ષના નેતાઓનરી ફોજ આખા ગુજરાતમાં 
ઉતારરી દ્ેવાઈ છે. ્વિાપ્રધાન નરેન્દ્ મોદરી 
અને કેન્દ્ના ગૃિમંત્રી અવમત શાિે પણ અિીં 
ધામા નાંખરીને પ્રચારસભા ગજ્વ્વરી પિરી રિરી 
છે. 

મરીડિયા ્વિાપ્રધાનનરી પાટટીને વજતાિે 
છે છતાં એમનરી ચૂંટણરી સભાઓમાં પાંખરી 
િાજરરી પાટટી માટે વચંતાનો વ્વષય ્બનરી 
રિરી છે.  આપે શરૂઆતમાં મુદ્ા આધાડરત 
ચૂંટણરીપ્રચાર કરતા લોકોને રસ જાગયો િતો. 
પણ પછરી ભાજપના વિંદુત્વનરી સપધાધામાં િ્વે 
મુળ મુદ્ા વ્વસરા્વા માંડ્ા છે. િકીકતમાં 
આ ્વખતે ગુજરાતના લોકોના મુદ્ાનરી ્વાત 
ભાજપ કે અન્ય કોઈ પાટટી કરરી રહ્ા નથરી. 
તેથરી મતદારોનરી મન િ્વે અકળ ્બનરી ગયુ છે. 
જયારે મોદરી િ્વે ગુજરાતમાં મુખય સપધાધા તો 
ભાજપ તથા કોંગ્ેસ ્વચ્ે જ િો્વાનું માને છ.ે 
્બરીજી તરફ કન્યાકુમારરીથરી કાશમરીર સુધરીનરી 
પદયાત્ાએ  નરીકળેલા રાિુલ ગાંધરીએ મોિે 
મોિે સુરતના મિુ્વા અને રાજકોટમાં સભા 
કરરીને ભાજપના ્વવિ્વટ સામે ્બંિ પોકાયયો 
છે.  રાિુલે મોદરી સરકાર પર આરોપો મુકયા 
િતા કે, આ તો અર્બોપવતનરી સરકાર છે. 
જેના રાજમાં મોંઘ્વારરી ્વધ્વા સાથે નાના 
્વેપાર ધંધા પિરી ભાંગયા છ.ે 

્બરીજી ્બાજુ અતયાર સુધરી ખેરાતો કરનાર 
ભાજપના સ્વયોચય નેતા મોદરીએ આમ 
આદમરીપાટટીના સુપ્રરીમો અરવ્ંવદ કેજરરી્વાલ 
રે્વિરી ્વિેંચે છે એ્વરી રકોિધા ્વગાિ્વાનરી શરૃ 
કરરી છે. િકીકતમાં તો કેજરરી્વાલ જે્વરી જ 
્વાતો મોદરી અને ભાજપ અન્ય રાજયમાં 
ચૂંટણરી પ્રચાર ્વખતે કરતા જ િોય છે. ખેર 
્વાત િ્વે આગળ ધપા્વરીએ તો આ ચૂંટણરી 
ભાજપ માટે મિત્વનરી ્બનરી છે. કોઈપણ 
ભોગે આ ચૂંટણરી જીત્વરી ભાજપે કમર કસરી 
છે એટલે જ 37થરી ્વધુ ચિેરા ડરપરીટ કરાયા 
છે તો જૂના સંઘરી- જનસંઘરી કે અન્ય કાયધાકરોને 

કે એમના પડર્વારજનોને ડટડકટ આપ્વરી પિરી 
છે. પડર્વાર્વાદનો વ્વરોધ કરનારા ્વિાપ્રધાન 
ગુજરાતમાં પોતાના પક્ષમાં જ આ વનયમ 
્વરીસરરી ગયા છે. આ ઉપરાંત છ ્બેઠક પર 
તો કોંગે્સમાંથરી આ્ેવલા નેતાઓને ટરીકીટ 
આપરી દ્ેવાઈ છે. જેને કારણે ઠેર ઠરે અસંતોષ 
ભભૂકી ઉઠ્ો છે. 

અવમત શાિે પક્ષમાં ઉમેદ્વારોનરી 
પસંદગરીમાં ફાટરી નરીકળેલા અસંતોષ અને 
પક્ષના મુખયાલય કમલમ્  પર િજારો 
અસંતુષ્ોનાં ટોળાં ઉમટ્વાના સંજોગોને 
ખાળ્વા માટે મધયસથરી તરરીકે કામ કર્ંુવ પડ્ુ ં
છે. મોટેરાઓનરી ડટડકટ કાપતાં પિેલાં એમનરી 
પાસેથરી ચંૂટણરી લિ્વાનરી અવનચછા લખા્વરી 
લે્વાઈ િો્વા છતાં ઉમેદ્વારોનરી પસંદગરીમાં 
વનયમો અને આદશયો કોરાણે મુકાતા 
ભાજપમાં સૌથરી ્વધુ ઉિાપોિ છે. ગુરુ્વારે 
પણ ગુજરાત ભાજપે 51 કાયધાકરો-િોદ્ેદારોને  
સસપેન્િ  કરરી દરીધા િતા. કારણ કે, આ એ્વા 
કાયધાકરો િતા જેમણે ભાજપે ઉમેદ્વારો જાિેર 
કયાધા ્બાદ રરીતસર ્બંિ પોકારરી દરીધો છે.

કેટલાય નેતાઓને સમજા્વ્વાના પ્રયાસો  
આ ્વખતે સફળ થયા નથરી. અતયાર સુધરીના 
ઈવતિાસમાં ડટડકટ ્વિેંચણરીમાં કોંગ્ેસમાં 
ભાર અસંતોષ અને મુખયાલય રાજી્વ ગાંધરી 
ભ્વન પર તોિફોિનાં દૃશયો જો્વા મળતાં િોય 
છે. પરંતુ  આ ્વખતે સસથવત ઉલટરી છે. કોંગ્ેસ 
કાયવલય પર ભરત સોલંકી સામે વ્વરોધના 
મુદ્ે થોિાં પ્રાયોવજત છમકલાંને ્બાદ કરતાં 
કયાય કશુ થયુ નથરી. જયારે ભાજપના 
મુખયાલય “કમલમ્ ‘ પર ્વધુ વ્વરોધ અને 
ડટડકટ મેળ્વ્વામાં અન્યાય અંગેનરી રજૂઆતો 
જો્વા મળરી. ્વિોદરામાં તો ્બે ઉમેદ્વારોએ 
પાટટીના ઉમેદ્વાર સામે અપક્ષ દા્વેદારરી પણ 
કરરી છે. આ ઉપરાંત સોવશયલ મરીડિયામાં 
આમ આદમરીપાટટી જોરશોરથરી પ્રચાર કરરી 
રિરી છે.  આમ આદમરી પાટટીએ મુખયમંત્રી 
પદ માટે ઇસુદાન ગઢ્વરીને જાિેર કયાધા 
છે. તેઓ જામખંભાવળયામાં વ્વક્રમ માિમ 
જે્વા કોંગ્ેસરી મિારથરી સામે ચૂંટણરી જંગના 
મેદાને છે. કોંગ્ેસ માટે આ ચંૂટણરી અસસતત્વ  
ટકા્વ્વા માટેનો જંગ છે તો ભાજપ 
માટે મારરી-તોિરીને પણ સરકાર ્બના્વ્વરી 
અવન્વાયધા છે. કારણ મોદરી-શાિનરી જોિરીનું 
ગુજરાત િાથમાંથરી જાય તો દેશ પર શાસન 
ગુમા્વ્વાના સંજોગો આ્વે.

ગુજરાતમાં મોદરીનો વ્વક્રમ તો ૨૦૦૨માં 
૧૨૯ ્બેઠકોનો િતો. પરંતુ તે પછરી યોજાયેલરી 
તમામ વ્વધાનસભા ચૂંટણરીઓમાં ભાજપનરી 
્બેઠકો  ઘટતરી ગઈ છે. ડિસેમ્બર ૨૦૧૪માં 
તો માંિ ૯૯ મળરી િતરી. જે ્બાદ ભાજપનરી 
ઈચછા ગુજરાતમાં 151 ્બેઠકો જીત્વાનરી 
છે. છેલ્રી ્બે ચંૂટણરીથરી તે આ વમશન સાથે 
પ્રચારમાં ઉતરે છે. પરંતુ િજી સફળતા  
મળરી નથરી.

માધ્વવસંિ સોલંકીના નેતૃત્વમાં ૧૯૮૦માં 
કોંગ્ેસને ૧૪૧ ્બેઠકો મળરી િતરી અને 
૧૯૮૫માં ૧૪૯ ્બેઠકો. આ ્બંને વ્વક્રમો 
આજ ડદ્વસ સુધરી અતૂટ રહ્ા છે. જો 
કે, ૧૯૯૦માં  જરાતનરી પ્રજાએ એ જ 
માધ્વવસંિના નેતૃત્વમાં કોંગ્ેસને માત્ ૩૩ 
્બેઠકો આપરી િતરી એ રેકોિધા કદાચ કોઈને 
અકળા્વતો િશે. રાિુલ ગાંધરીનરી ભારત જોિો 
યાત્ા પછરી આગામરી લોકસભા ચૂંટણરીમાં એ 
૧૦૦-૧૫૦ ્બેઠકો મેળ્વ્વાના લક્ય સાથે 
આગળ ્વધે છે. એમનો કેન્દ્માં સત્ા માટેનો 
લક્યાંક તો ૨૦૨૯ િશે. એ ્વેળા મોદરીનો 
જાદુ પણ ઓશરરી ગયો િશે. 

તંત્રી સ્થાનેથરી
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અમદાવાદ
ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીના 

ગણતરીના દિિસો બાકી રહ્ા છે. 
ગુજરાતમાં ચૂંટણી માહોલ જામ્ો છે. 
ત્ારે ચૂંટણી ટાણે એક આઘાતજનક 
સમાચાર સામે આવ્ા છે. સાણંિના 
ડેપ્ુટી કલેકટર અને રીટવનંગ ઓદિસર 
આર કે પટેલે કરી આતમહત્ા કરી છે. 
અમિાિાિમાં પ્ેરણ તીર્થ સોસા્ટીમાં 
પાંચમાં માળેરી ઝંપલાિીને આતમહત્ા 
કરી છે.

વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા 

જ સાણંિના ડેપ્ુટી કલેકટર અને 
રીટવનંગ ઓદિસર આર કે પટેલે કરી 
આતમહત્ા કરી લેતા ભારે ચકચાર 
જાગી છે તેઓએ આજે અમિાિાિમાં 
પ્ેરણા તીર્થ સોસા્ટીમાં પાંચમા 
માળેરી નીચે ઝંપાવ્ું ઉપરરી નીચે 
પડતા મોટો અિાજ આવ્ો હતો જેને 
પગલે આસપાસના લોકો ભેગા રઈ 
ગ્ા . કોઈએ 108 નંબર પર િોન 
કરીને એમ્બ્ુલનસ બોલાિી હતી પરંતુ 
ડોકટર આિે ત્ાં પહેલા જ તેઓ મૃત્ુ 
પામ્ા હતા

નોંધની્ છે કે તેઓએ ગઈકાલે 
આખી રાત ગિમમેનટ પ્ેસમાં બેલેટની 
કામગીરી પૂણ્થ કરી િહેલી સિારે 
ઘેર આવ્ા ઘરે પહોંચ્ા બાિ રોડો 
સમ્ પછી તેઓએ પાંચિા માળેરી 
નીચે ઝંપલાિી આપઘાત કરી લીધો 
તેઓએ શા માટે પોતાનો જીિ આપ્ો 
તેની જાણકારી કોઈને નરી. ચૂંટણી 
અવધકારી આર કે પટેલ મૂળ ઈડરના 
િતની હતા.સાણંિ માં પોસ્ટંગ 
સંભાળ્ું તે પહેલા તેઓએ અંબાજીના 
િહીિટિાર તરીકે િરજ બજાિી હતી.

સાણંિના ડેપ્ુટી કલેકટર અને રીટવનંગ 
ઓદિસર આર.કે.પટેલની આતમહત્ા
અધિકારી અાર કે પટેલ રાત્ે અઢી વાગ્ા સુિી ચૂંટણીનું કામ કરી રહ્ા હતા

વડોદરા
પવચિમ આવરિકાના સમુદ્ર તટે 

આિેલા િેશ ઇક્ેટોદર્લ વગનીમા 
બંધક  ભારતી્ વશપના ૨૬ 
ક્રુ મેમબસ્થને એક સપ્ાહ પહેલા 
નાઇજીરી્ા લઈ જિા્ા છે ત્ારરી 
આ ક્રૂ મેમબરનો કોઈ જ સંપક્ક નહીં 
હોિારી તેમના પદરિારજનો પણ 
વચંવતત બન્ા છે

બંધક બનાિેલા 26 ક્રૂ મેમબરોમાં 
િડોિરાના એસનજવન્ર હર્થિધ્થન 
સૌચેનો પણ સમાિેશ રા્ છે હર્થિધ્થન 
ની પત્ી સ્ેહા કહે છે કે અમે સીપ 
કંપની અને સરકાર બંનેના સંપક્કમાં 
છીએ બંને તરિરી અમને આશ્ાસન 

મળી રહ્ં છે કે રોડા સમ્માં 
સમ્્ાનું વનિારણ આિી જશે અને 
બંધ કોને છોડી મૂકિામાં આિશે આ 
શ્બિો અમે છેલ્ા સાડા ત્રણ મવહના 
કરતાં િધુ સમ્રી સાંભળી રહ્ા 
છીએ પરંતુ હજુ સુધી કોઈ ઉકેલ 
આવ્ો નરી છેલ્ા એક અઠિાદડ્ારી 
તો ક્રૂ મેમબરોનો કોઈ સંપક્ક જ નરી 
એટલે તેઓ ક્ાં છે કઈ હાલતમાં છે 
એની કોઈ જાણકારી જ નરી એટલે 
વચંતામાં િધારો રઈ રહ્ો છે અમે 
બસ સરકારને એટલી અરજી કરી 
રહ્ા છીએ કે બની શકે તેટલું જલિીરી 
સમ્્ાનો ઉકેલ લાિે અને મારા પવત 
જલિીરી છૂટીને ઘરે આિી જા્.

પાલેજ 
ગચછાવધપવત આચા્્થ રામસૂરીશ્રજી 

મહારાજ સાહેબ ડહેલા િાળા 
સમુિા્ના ગચછાવધપવત અભ્િેિ 
સૂરીશ્રજી મ.સા. ના આજ્ાાનુિતતી 
સાધિીજી પિા્થદિરત્ાશ્ીજી  બુધિારે 
સિારે ૬.૩૦ કલાકે  આચા્્થ 
રત્ચંદ્રસુરીશ્રજી મ.સા.ના 
ડહેલાિાળાના વશષ્ રત્  આચા્્થ 
ભગિંત ઉિ્રત્સૂરીશ્રજી મ.સા. 
તરા સાધિીગુણિક્ાજીની સારે વિહાર 
કરતાં હતાં. એ િખતે  દિવ્ િસનતધામ 
પાસે એક બોલરો ગાડી દ્ારા અક્માત 
રતાં સાધિીજી પિા્થદિરત્ાશ્ીજી 
સમાવધપૂિ્થક કાળધમ્થ પામ્ા છે. તેમની 

ઉંમર માત્ર ૨૪ િર્થ હતી અને માત્ર િોઢ 
િર્થ અગાઉ િીક્ા લીધી હતી. આ ઘટના 
અંગે સમગ્ર જૈન શ્ેતામબર મૂવત્થપૂજક 
તપાગચછ શ્ી મહાસંઘ-અમિાિાિ 
શહેરે એક ્ાિીમાં જણાવ્ું કે, ‘સરકાર 
દ્ારા આ મામલે ક્ારે્ નક્કર પગલાં 
લેિામાં આવ્ા નરી. જ્ારે આિા 
પ્સંગ બને છે તો ઠાલા િચનો આપીને 
શાંત પાડી િેિામાં આિે છે. સરકાર 
દ્ારા અમિાિાિ-પાવલતાણા તેમજ 
અમિાિાિ-શંખેશ્ર િચ્ે જે લોકો 
ચાલતા જતા હો્ તેિા રાહિારી સાધુ 
તેમજ અન્ ગ્રામજનો માટે પગિંડી 
બનાિિાની જાહેરાત અનેકિાર કરાઇ 
છે.  

વડોદરા
િડોિરાની લોકસભામાં િર્થ-

૧૯૯૬માં ૧૭ મતે વિજેતા બનેલા 
કોંગ્રેસના પ્િેશ ઉપપ્મુખ સત્જીતવસંહ 
ગા્કિાડે આગામી વિધાનસભાની 
ચૂંટણી માટે િડોિરા વજલ્ાની 
િાઘોદડ્ા સીટ માટે કોંગ્રેસમાંરી 
દટદકટની માંગણી કરી હતી.ગત પહેલી 
તારીખે તેમને બે િોટસએપ કોલ આવ્ા 
હતા. જેરી તેમણે સામે કોલ કરતાં િોન 
દરવસિ નવહં રતાં તેમણે મેસેજ મૂક્ો 
હતો. સાંજે ૭.૧૫િાગે તેમના પર કોલ 

આવ્ો હતો અને તેમાં રાહુલ ગાંધીના 
પીએનું નામ આવ્ું હતું.િોન કરનારે 
કહ્ં હતું કે, હું કવનષકવસંગ બોલું 
છું. રાહુલજીના વસક્ેટ ઓ્બઝિ્થરની 
ટીમ િડોિરા આિિાની છે. તમારે 
િાઘોદડ્ા વિધાનસભાની દટદકટમાં 
રસ હો્ તો આ ટીમ માટે હોટલની 
વ્િ્રા કરિા રૂવપ્ા ટ્ાનસિર કરી 
આપશો. ભેજાબાજે મોરેવશ્સ ની 
બેનકનો એકાઉનટ નંબર પણ મોકલ્ો 
હતો. ઠગે દટદકટ માટે બીજા રૂવપ્ા 
પણ આપિા પડશે તેિી િાત કરી હતી. 

પૂિ્થ સાંસિ  કવનષકવસંગને ઓળખતો 
હોિારી તેઓને શંકા પડી હતી. જેરી, 
તેમણે પોલીસ િદર્ાિનું નક્કી કરી 
સા્બર સેલને િોટસએપના ્ક્ીન 
શોટ તેમજ બેનકની ડીટેલ રજૂ કરી 
હતી.તેિી જ રીતે કોંગ્રેસના અગ્રણી 
ચંદ્રકાંત ભથરુ સારે પણ છેતરવપંડીની 
કોવશશ રઈ હતી. આ કેસમાં પોલીસ 
અમૃતસર જઇ આરોપી રજત કરુમાર 
પ્િેશ કરુમાર મિાન ની ધરપકડ કરી 
ત્રણ દિિસના દરમાનડ મેળિી િધુ 
પૂછપરછ હાર ધરી છે.

િડોિરાના પૂિ્થ સાંસિ પાસે પૈસા પડાિિાનો 
કારસો રચનાર ધોરણ ૪ પાસ ઠગ પકડા્ો

રાહુલનાે PA હાેવાનું કહી કાંગ્ેસમાંથી ટીકીટ અપાવવા વચન અપા્ું

સરકારને વવનંતી છે કે મારા પવતને 
નાઈઝીરીયાના કબજામાંથી છોડાવો

પાલેજ જતી સાધવી પવાવાદદરત્ાજી 
મારવા અકસમાતમાં કાળધમવા પામયા
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આણંદ
નસવાડીના રહેવાસી આકબાની 

અમીનઅહેમદ હનીફ કરીયાણાનો 
સ્ોર ધરાવે છે અને ખેડૂતો પાસેથી કાચું 
અનાજ તથા કપાસ ખરીદી વેચાણનો 
ધંધો કરે છે. શનનવાર રાનરિના સુમારે 
ખેડૂતો તરફથી મળેલ કપાસ તેઓ 
પોતાની અશોક લેલેનડ ગાડીમાં ભરાવી 
ચાલક રાજુભાઈ ઉફફે ભીમો ઉકેલભાઈ 
તડવી તથા ક્ીનર સંજયને મહેસાણા 
નજલ્ાના હારીજ ગામે આવેલ અંનબકા 
કો્ન ખાતે વેચવા મા્ે મોકલયા 

હતા.  ગાડીના ચાલક તથા ક્ીનર 
કપાસ વેચીને તેના આવેલ રોકડા 
રૂા.૮,૬૧,૧૩૨ લઈ કેબીનમાં મુકી 
પરત નસવાડી જવા નીકળયા હતા. 

ચારેક વાગયાના સુમારે તેઓ 
અમદાવાદ-વડોદરા એકસપ્ેસ હાઈવે 
પર આવેલ સામરખા ગામ નજીકથી 
પસાર થઈ રહ્ા હતા તયારે એક્ી્ 
માગ્ગ નજીક પાછળથી એક નંબર પલે્ 
વગરની ફોરવહીલ કાર આવી ચડી 
હતી અને તેઓની ગાડીને આંતરી હતી 
જેથી ચાલકે પોતાની ગાડી ઉભી રાખી 

હતી.  ગાડી ઉભી રાખતા જ ફોરવહીલ 
કારમાંથી બે શખસો રીવોલવર લઈને 
તેઓની પાસે આવી પહોંચયા હતા અને 
ચાલક રાજુભાઈ તથા ક્ીનર સંજયને 
રીવોલવર બતાવી તમારી પાસે જે કંઈ 
નાણા હોય તે અમોને આપી દો તેમ 
કહ્ં હતું.  જેથી ચાલક તથા ક્ીનર 
ગભરાઈ ગયા હતા.દરમયાન બંને 
શખસોએ કેબીનના બોકસમાં મુકેલ 
કપાસ વેચાણના રોકડા રૂા.૮.૬૧ લાખ 
કાઢી લઈ લૂં્ ચલાવી કારમાં બેસીને 
ફરાર થઈ ગયા હતા. 

આણંદમાં રરવોલવરની અણીએ લૂં્ારં 
8.71 લાખ રોકડની લૂં્ ચલાવી ફરાર
કપાસ વેચી રાેકડ સાથે પરત ફરતા આાઇશરના ચાલક-ક્લિનરને લૂંટી લેવાયા

વડોદરા
વડોદરામાં સેનટ્રલ બોડ્ગ 

ઓફ સેકનડરી એજયુકેશન દ્ારા 
સીબીએસઈ સકકૂલોની બે રદવસની 
નેશનલ કોનફરનસનો આજથી 
પ્ારંભ થયો છે.જેમાં હાજર રહેલા 
સીબીએસઈના ચેર પસ્ગન નનનધ 
નછબબરે કહ્ હતુ કે, નવી એજયુકેશન 
પોનલસીના સરકારે બનાવી તે પછી 
કોરનાના કારણે તેનો અમલ કરવામાં 
નવલંબ થઈ રહ્ો હતો.જોકે હવે 
સીબીએસઈ દ્ારા તબક્ાવાર તેનો 
અમલ કરવાનુ શરૂ કરાશે. તેમણે કહ્ 
હતુ કે, હાલમાં ૧૦+૨ એજયુકેશન 
નસસ્મ સકકૂલોમાં અમલમાં છે. તેની 

જગયાએ આગામી વર્ગથી સકકૂલોમાં 
૫+૩+૩+૪નુ માળખુ અમલમાં 
આવશે.આમ સકકૂલોમાંથી ધો.૧૦ની 
બોડ્ગ પરીક્ા નનકળી જાય તેવી 
શકયતાઓ છે. સાથે સાથે તેમણે 
કહ્ હતુ કે સસકલ બેઝડ એજયુકેશન 
પર વધારે ભાર મુકવામાં આવશે.
જેના ભાગરૂપે ધો.૬થી નવદ્ાથથીઓને 
સંખયાબંધ નવરયોમાંથી કે્લાક 
નવરયો પસંદ કરવા મા્ે નવકલપ 
આપવામાં આવશે.આ તમામ 
નવરયો નવદ્ાથથીઓમાં સસકલ નવકસે 
તેવા હશે.આ નવરયો ભણયા બાદ 
નવદ્ાથથીને તેનુ સર્્ગરફકે્ પણ 
આપવામાં આવશે.

કઠલાલ 
કઠલાલ નરડયાદ રોડ ઉપર ભાનેર 

પા્ીયા પાસે ગતરોજ સાંજના સુમારે 
કન્ેનર અને બાઈક વચ્ે થયેલ 
અકસમાતમાં લાડવેલ ગામના રિણ 
યુવાનોના ઘ્ના સથળે જ મૃતયુ થતાં 
પંથકમાં ઘેરા શોકની લાગણી પ્સરી 
જવા પામી હતી.

કઠલાલ તાલુકાના લાડવેલ ગામના 
રિણ યુવાનો ગત રોજ સાંજના  સુમારે 
ખેતરમાં જવાનું કહી કઠલાલ નરડયાદ 
રોડ ઉપરથી પસાર થઈ રહ્ા હતા 
તયારે ભાનેર બસ સ્ેનડ પાસે આવેલ 
અમન હો્લ આગળ  નરડયાદ 
તરફથી રોંગ સાઇડમાંથી પુરપા્ 

આવી રહેલા કન્ેનરે બાઈકને ્ક્ર 
મારી હતી.  જેમાં બાઇક પર સવાર 
અનવિન દશરથભાઈ પરમાર, રકસન 
રાભાભાઈ રાઠોડ, અને રકશન 
નવક્રમભાઈ ચાવડાન ગંભીર ઇજાઓ 
થતા તેઓનું ઘ્ના સથળે જ મોત 
નનપજયું હતું.કન્ેનર ચાલકે તેનું 
કન્ેનર રોડની સાઈડમાં આવેલા 
લાઈ્ની ડીપી સાથે અથડાવી કન્ેનર 
ચાલક ફરાર થઈ ગયો હતો. આ અંગે 
કઠલાલ પોલીસને જાણ થતા ઘ્ના 
સથળે જઈ ટ્રક ચાલક નવરદ્ધ ગુનો 
નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરેલ 
છે. નજલ્ામાં અકસમાતના બનાવમાં 
વધારો જોવા મળી રહ્ો છે. 

કઠલાલ-નડડયાદ રોડ ઉપર 
અકસ્ાત્ાં 3 યુવકનાં ્ોત

વડોદરા્ાં સીબીએસઈ સકકૂલો્ાં 
નવી શિક્ષણ પદ્ધશત અ્લી થિે

વડોદરામાં મરાઠી સમાજ 
મતદાન સમયે નો્ાનો ઉપયોગ 
કરી શાસક પક્નો નવરોધ કરશે

વડોદરા
છરિપનત નશવાજી મહારાજ અંગે નવવાદાસપદ નનવેદનના 

આક્ેપ સાથે સમસત મહારાષ્ટીયન સમાજ સંગઠન અને 
મંડળ વડોદરા દ્ારા નજલ્ા કલેક્ર મારફતે પ્ધાનમંરિી અને 
રાષ્ટપનતને રજૂઆત કરી રાજયપાલને પદ પરથી દૂર કરવાની 
માંગ કરી છે. આવેદનપરિમાં જણાવાયું છે કે, નહનદવી સવરાજ 
તથા મહારાષ્ટીયનના આરાધયા દેવતા છરિપનત નશવાજી 
મહારાજ સંદભભે મહારાષ્ટના રાજયપાલ ભગતનસંહ કોનશયારીએ 
નવવાદાસપદ ર્પપણી  કરી હતી. આ નનવેદનના પગલે 
મહારાષ્ટીયન સમાજની લાગણી દુભાઈ છે. સમાજ આ ઘ્નાને 
વખોડી નવરોધ પ્દનશ્ગત કરી રહ્ો છે. અમારી માંગણી છે કે 
નવધાનસભા ચૂં્ણીના મતદાન પહેલા રાજયપાલને તેમના પદ 
પરથી દૂર કરવામાં આવે અને તેવું નહીં થાય તો મતદાન સમયે 
નો્ાનો ઉપયોગ કરી શાસક પક્ નવરૂદ્ધ સખત નવરોધ દશા્ગવાશે.

ગુજરાતનું સૌથી મો્ું યુથ 
પાલા્ગમેન્ વડોદરામાં યોજાશે

વડોદરા
્ીરો અવર ફાઉનડેશનની પહેલ અંતગ્ગત છારિ સંસદ 

દ્ારા પ્યાસ હાથ ધરવામાં આવયો છે. જેમાં તારીખ ૨૫ 
થી ૨૭ નવેમબરના રોજ બ્ાઇ્ સકકૂલ વાસણા રોડ ખાતે 
ગુજરાતનું સૌથી મો્ું યુથ પાલા્ગમેન્ વડોદરામાં યોજવા 
જઈ રહ્ં છે. જેમાં ગુજરાતની નવનવધ શાળામાં અભયાસ 
કરતા ધોરણ ૮ થી૧૨ના ૫૦૦ નવદ્ાથથીઓ ભાગ લેશે. 
વડોદરા ચૂં્ણીના રિણ રદવસ પહેલા આયોનજત આ યુથ 
પાલા્ગમેન્માં નવનવધ સમુદાય અને વત્ગમાન બાબતો તથા 
કાયદાઓ નવશે ચચા્ગ કરવામાં આવશે. યુથ પાલા્ગમેન્ 
નવશે માનહતી આપતા બાઇ્ ડે સકકૂલ, વડોદરાના પ્ેનસડન્ 
સૌનમલ શાહ અને છારિ સંસદના ફાઉનડર પ્ેનસડન્ વકીલ 
કૃણાલ શમા્ગ અને આરદતય વેગડાએ જણાવયું કે, આજના 
બાળકોને લોકસભા અને નવધાનસભા નવશે માનહતી નથી. 
આ સાથે કોપપોરે્ર, ધારાસભય અને સાંસદની શું ભૂનમકા 
છે, તેનાથી તેઓ અજાણ છે. 
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મોરબી
ગુજરાતમાં મોરબીના કેબલ બ્રિજ 

દુર્ઘટના મામલે સુનાવણી દરબ્મયાન 
ગુજરાત હાઈકોટટે રાજય સરકારને 
તમામ બ્રિજનો સવવે કરવા આદેશ 
આપયો છે. કોટટે કહ્ં કે રાજય સરકાર 
એ સુબ્નબ્ચિત કરે કે રાજયમાં કેટલા 
બ્રિજ સારી સ્થિબ્તમાં છે. હાઈકોટ્ઘ 
આવા તમામ પુલોની યાદી માંગે 
છે. કોટટે એમ પણ કહ્ં કે રરપોટ્ઘ 
પ્રમાબ્ણત હોવો જોઈએ. આ બ્સવાય 
કોટટે અક્માતમાં જાનહાબ્ન અને 
રાયલોને વધુ વળતર આપવાની પણ 
વાત કરી હતી. કોટટે કહ્ં કે વળતરની 
રકમ વધારવી જોઈએ. રાયલો માટે 
૫૦,૦૦૦ રૂબ્પયા બહુ ઓછા છે.

હાઈકોટટે એ પણ નોંધયું હતું કે 
મોરબી નગરપાબ્લકાએ મોરબી 
બ્રિજની ગંભીર સ્થિબ્ત અંગે ખાનગી 
કોન્ટ્ાકટર (એમ/એસ અજંતા)ની 
ચેતવણીઓને અવગણી હતી. ચીફ 
જસ્ટસ અરબ્વંદ કુમાર અને જસ્ટસ 
આશુતોષ જે. શા્ત્ીની બેન્ચે વધુમાં 
જણાવયું હતું કે રટરકટના ભાવ પર વધુ 
ધયાન આપવામાં આવયું હતું. બ્રિજની 

હાલત સારી નહોતી. પાબ્લકાએ પણ 
આ અંગે સંકેત આપયો હતો.

ઉલ્ેખનીય છે કે, મચછુ નદી પર 
એક સદી પહેલા બનેલો ઝુલતા પુલ 
તરીકે ઓળખાતો મોરબીનો પુલ ૩૦ 
ઓકટોબરના રોજ તૂટી પડયો હતો, 
જેમાં ૧૩૦થિી વધુ લોકોના મોત થિયા 
હતા અને રણા લોકો રાયલ થિયા 
હતા.

ગુરુવારે સુનાવણી દરબ્મયાન, 
ગુજરાત હાઈકોટટે અવલોકન કયુું કે 
અનાથિ માટે દર મબ્હને ૩,૦૦૦ 
રૂબ્પયા કંઈ નથિી અને કહ્ં કે આ રકમ 
ડ્ેસ અને પુ્તકોના ખચ્ઘને પણ આવરી 
લેશે નહીં. કોટટે કહ્ં કે દર મબ્હને 
૩,૦૦૦ રૂબ્પયા ખૂબ ઓછા છે. 
કોટટે એમ પણ કહ્ં હતું કે ચૂકવવામાં 
આવેલ વળતર સંતોષકારક નથિી અને 
રાજય સરકારે ઓછામાં ઓછું વળતર 
બમણું કરવું જોઈએ અથિવા ઓછામાં 
ઓછા ૧૦ લાખ રૂબ્પયા આપવા 
જોઈએ.રાજય સરકારને અક્માતનો 
ભોગ બનેલા લોકો પર બ્નભ્ઘર લોકોની 
સંપૂણ્ઘ બ્વગતો આપવા માટે કહેવામાં 
આવયું હતું. 

મોરબી દુર્ઘટના: HCએ સરકારને 
કહ્યું, આટલુયું વળતર યોગય નથી

જામનગરમાં પારકા 
ઝગડામાં વચ્ે પડેલા 

યુવાનની હતયા
જામનગર

રદગ્જામ સક્કલ નજીક હનુમાન 
ટેકરી બ્વ્તારમાં મેલડી માતાજીના 
મંરદર પાસેથિી પસાર થિઈ રહેલા 
બે યુવાનો પૈકી ગૌતમ ઉફફે ગુડા 
રદનેશભાઈ સીંગરખીયા નામના 22 
વષ્ઘના યુવાન પર હનુમાન ટેકરી 
બ્વ્તારમાં રહેતા બ્હતેષ ઉફફે ફોગો 
બાબુભાઈ  રાઠોડ નામના યુવાને 
છરીના રા ઝીંકી દેતા ગૌતમને ગંભીર 
હાલતમાં જી.જી.જી. હોસ્પટલમાં 
લઈ જવાયો હતો. જયાં તબીબોએ 
તેનું મૃતયુ બ્નપજયાનું જાહેર કરતાં 
પોલીસ દોડી ગઈ હતી. જામનગર 
શહેરના શંકરટેકરી સુભાષપરા શેરી 
નં.7 રામાપીરના મંરદરવાળી શેરી 
બ્વ્તારમાં રહેતો ગૌતમ ઉફફે ગુંડા 
રદનેશભાઈ બ્સંગરખીયા (ઉ.વ.22) 
નામનો યુવક ગત રાબ્ત્ના સમયે 
તેના બ્મત્ ધમા ફફલ સાથિે તેના 
ભાઇના જૂના મકાને જતાં હતાં. તયારે 
હનુમાન ટેકરી મેલડી માતાના મંરદર 
પાસે પહોંચયા તયારે બ્હતેશ ઉફફે ફોગો 
બાબુ રાઠોડ નામના શખસ કોઇ સાથિે 
બોલાચાલી અને ઝરડો કરતો હતો. 

જૂનાગઢ
ભેંસાણ તાલુકાનાં છોડવડીની 

સીમમાંથિી તરૂણીનું અપહરણ કરી 
અલગ-અલગ જગ્યાએ લઈ જઈ દુષકમ્ઘ 
આચરનાર યુવકને બ્વસાવદર પોકસો 
કોટટે 20 વષ્ઘની સખત કેદની સજા 
તેમજ 20 હજાર રૂબ્પયા દંડ ફટકાયયો 
છે. તેમજ ભોગબનનાર તરૂણીને 4 
લાખ રૂબ્પયા વળતર પેટે ચુકવવા 
આદેશ કયયો છે. છોડવડી ગામની એક 
તરૂણીનું તા.27-7-2020નાં રાહુલ 
ઉફફે રોબ્હત ભાવેશ ડોડીયા(ઉ.વ.25) 
નામનો યુવક બાઈક પર અપહરણ કરી 
લઈ ગયો હતો અને તરૂણીને કાગવડ 
તથિા બોરવાવ સીમમાં આવેલા ફામ્ઘમાં 
દુષકમ્ઘ આચરી જાતીય સતામણી કરી 
હતી. આ અંગે ગુનો દાખલ થિયો હતો. 

આ અંગેનો કેસ બ્વસાવદર ખાસ 
પોકસો કોટ્ઘમાં ચાલી જતા એડીશનલ 
સેશન્સ જજ અને ખાસ પોકસો જજ 
જયેશકુમાર શ્ીમાળીએ 23 મૌખીક 
તેમજ 42 દ્તાવેજી પુરાવાઓ અને 

સરકારી તથિા બચાવપક્ષનાં વરકલની 
દલીલોને ધયાને લઈ રાહુલ ઉફફે રોબ્હત 
ભાવેશ ડોડીયાને તકસીરવાન ઠરાવી 
20 વષ્ઘની સખત કેદની સજા તેમજ 
20 હજાર રૂબ્પયા દંડ ફટકાયયો છે. દંડ 
ન ભરે તો વધુ એક વષ્ઘની સાદી કેદની 
સજાનો હુકમ કયયો છે. આ ઉપરાંત 
ભોગબનનાર તરૂણીને 4 લાખ વળતર 
ચુકવવા પણ આદેશ કયયો છે. આ 
રકમ પાંચ વષ્ઘની રફકસ ડીપોઝીટ પેટે 
બાળાનાં નામે મુકવા અને જયાં સુધી  
તરૂણી  18 વષ્ઘની ન થિાય તયાં સુધી 
એફડી પરનાં વયાજની રકમ તરૂણીના 
માતા-બ્પતાને ચુકવવા આદેશ કરવામાં 
આવયો છે.

તરૂણીનુયું અપરહણ કરી દુષકમ્ઘ 
કરનારને 20 વર્ઘની સખત કેદ
સજા ઉપરાંત 20 હજાર રૂપપયા દંડ તેમજ ભાેગ 
બનનારને 4 લાખ વળતર ચુકવવા પણ આાદેશ
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વલસાડ
વલસાડ જિલ્ાના કપરાડા 

તાલુકાના પીપરોની ગામમાં સંતાનોની 
હત્ા કરીને જપતાએ આતમહત્ા 
કરી લેતા ખળભળાટ મચ્ો છે.  
વલસાડના કપરાડા તાલુકાના 
પીપરોણી ગામના મૂળ ફજળ્ામાં 
રહેતા સંિ્ ઈદિ્ાભાઈ વારલીના 
પત્ી સુજનતા છેલ્ા છ મજહનાથી 
દરસામણે િતા રહ્ા છે. સુજનતા તેના 
બે સંતાનો પણ સંિ્ પાસે છોડી 
ગઈ હતી. સંિ્ બેરોિગાર હોવાથી 

દડપ્ેશનમાં આવી ગ્ો હતો અને 
ઘણા સમ્થી ટેનશનમાં રહેતો હતો. 
િેના કારણે ગઈકાલે સંિ્ેતેના 8 
વર્ષના િીકરા અને 5 વર્ષની િીકરીને 
ગળેટૂંપો આપી મોતને ઘાટ ઉતા્ા્ષ 
હતા. ત્ારબાિ પોતે પણ ગળેફાંસો 
ખાઈ જીવન ટૂંકાવ્ું હતું. ફજળ્ામાં 
રહેતા પડોસીઓને બાળકો ન િેખાતા 
ઘરમાં ચેક કરતા બંને બાળકોની હત્ા 
થ્ેલી હાલતમાં જોવા મળ્ા હતા. 
જ્ારે સંિ્ વારલી ફાંસો ખાધેલી 
હાલતમાં જોઈ તાતકાજલક ગામના 

અગ્રણીઓ અને ગામના સરપંચ તાિ 
સંિ્ના ભાઈને ઘટનાની જાણ કરી 
હતી. સંિ્ે બંને બાળકોની હત્ા 
કરી પોતે ફાંસો ખાઈ જીવન ટૂંકાવ્ું 
હોવાની જાણ તેના ભાઈને થતા 
તાતકાજલક ઘટના સથળે પહોંચ્ો હતો. 
ઘટનાની જાણ નાનાપોઢા પોલીસની 
ટીમને ઘટનાની જાણ થતાં તાતકાજલક 
ઘટના સથળે પહોંચી ત્રણે્ લાશનો 
કબ્જો મેળવી ઘટના અંગે જનધુભાઈની 
ફદર્ાિ નોંધી આગળની તપાસ હાથ 
ધરી છે.

વલસાડના કપરાડામાં પુત્ર તેમિ પુત્રીની 
ગળુ િબાવી હત્ા બાિ જપતાનો આપઘાત
કામધંધાો ન કરતા પિતાએો એાવોશમાં એાવી બીજી િત્ીના બંનો સંતાનનો ફાંસાો એાપાો

સુરત
હાલમાં હેદરટેિ વીક ચાલી રહ્ં 

છે. ત્ારે સુરતમાં પણ હિુ ઘણી 
એજતહાજસક ઇમારતો અને વસતુઓ 
સચવા્ેલી છે. અને તેમાંનો એક 
સુરતનો ઇ.સ 1830 નો પેનોરમા સકકેચ. 
જરિટીશ લાઈરિેરીમાં હાલમાં પણ તે 
સચવા્ો છે 

૧૭ મી અને ૧૮ મી સિીમાં 
સુરત એક આંતરરાજ્રિ્ બંિર તરીકકે 
િગમશહૂર હતું અને િેશજવિેશથી 
આવતા વહાણો દકલ્ાની નજીકમાં 
આવેલા િકાતનાકા નજીક નાંગરવામાં 
આવતા હતાં. િેથી દકલ્ો એ સુરતની 
ઓળખ માટે કકેનદ્ર સથાને હતો અને આ 

િ કારણસર દકલ્ાની સામેના દકનારેથી 
િુિા િુિા િેશના પ્વાસીઓ દ્ારા સુંિર 
જચત્રો િોરવામાં આવતા હતા. િેમાંથી 
એક િ જચત્રમાં ઘણાં બધાં મહતવનાં 
સથળો િશા્ષવતું ઈ.સ ૧૮૩૦ માં બનેલું 
સુરતનું પેનોરમા જચત્ર ખૂબ િ પ્જસધધ 
છે. િેની લીથો જપ્નટ અને સુરતના 
કકેટલાક િુલભ્ષ પુસતકો સુરતના એક 
સમ્નાં કોટવાળ બેિનજી પાલનજી 
કોટવાલનાનું મકાન વેચા્ા બાિ મળી 
આવ્ા હતાં.

આ અંગે ઈજતહાસકાર સંિ્ 
ચોકસીએ કહ્ં કકે, આ સકકેચની જપ્નટ 
મળી ત્ારે તે ખૂબ િિ્ષદરત અવસથામાં 
ત્રણ ભાગમાં હતી. 

અમદાવાદ
શાહીબાગમાં ૩૫ વર્ષ પહેલા 

આંતંકવાિ, હત્ા સજહતના ગુનામાં 
વરષો સુધી ફરતા રહેલા અને તાિેતરમાં 
પકડા્ેલા જવરભાંગજસહ ઉફફે જબરબલ 
જશવરામજસંહ સેંગરને જનિષોર છોડી 
મૂકવા હુકમ થ્ો હતો. 

સને ૧૯૮૭માં આરોપી જવરૂધધ 
હત્ા, આંતકવાિ પ્વૃજતિ અટકાવવા 
ધારા સજહતનો ગુનો નોંધા્ો હતો 
આરોપી જવરભાંગજસંહ ઉફફે જબરબલ 
જશવરામજસંહ સેંગરને જરિમીનલ 
પ્ોસીિર કોડની કલમ-૮૨ મુિબ 
અગાઉ ફરાર જાહેર કરા્ો હતો. 
કોટટે આરોપીઓને શોધવા માટે 

પોલીસે જાહેરનામાની નકલ કોટ્ષના 
પ્વેશદ્ારે, આરોપીઓના રહેણાંક 
તથા ધંધાના સથળે ચોંટાડીને પ્જસદ્ધ 
કરવા માટે જનિટેશો પણ આપ્ા હતા. 
આ પછી આરોપી તા.૨૯મી મેના 
રોિ ધરપકડ કરીને િેલમાં મોકલી 
આપ્ો હતો. આ કકેસની જવગત એવી 
છે કકે, શહેરના શાહીબાગ જવસતારમાં 
૧૯૮૭ની સાલમાં ગેરકા્િે મંડળી 
બનાવીને હત્ા, હત્ાનો પ્્ાસ, લૂંટ, 
કાવતરં, આતંકવાિ તથા તોડફોડ 
બિલ જવરભાંગજસહ ઉફફે જબરબલ 
જશવરામજસંહ સેંગર સજહત અન્ો સામે 
પોલીસે ધરપકડ કરીને કોટ્ષમાં ચાિ્ષશીટ 
મૂક્ું હતું.

આંતકવાદ, હત્ા સહહતના ગુનામાં 
ફરાર આરોપીને કોર્ટે હનદદોષ છોડા્ો

હરિટર્શ લાઇરિેરીમાં સચવા્ો 
છે ઈ.સ.1830નો સુરતનો સકકેચ

ટ્ેનની દટદકટની િેમ લગ્ન 
માટે બગીનું પણ બે-ત્રણ 
મજહના અગાઉથી બુદકંગ

વડોદરા
મોટરકારના આધુજનક િમાનામાં આિે પણ કકેટલાક 

પદરવારો બગીમાં જાન લઈને જા્ છે અને સિીઓથી 
ચાલતી પરંપરાને જાળવી રાખે છે. અગાઉના સમ્માં 
પદરવહનના માધ્મ તરીકકે બગીનો ઉપ્ોગ થતો હતો. 
આિે બગી આવશ્ક માધ્મ નથી, પરંતુ હવે ટ્ેદડશનલ 
તરીકકે બગી ભાડે રાખવામાં આવી રહી છે. અમિાવાિ  
શહેરમાં માત્ર ૫૦ થી ૬૦ બગીઓ છે. જ્ારે આ વરષે 
લગ્ન જસઝનમાં સરેરાશ ૩૫,૦૦૦ થી ૪૦,૦૦૦ લગ્નો 
છે. એક દિવસમાં એક બગી ત્રણ અલગ-અલગ લગ્નમાં 
જાન લઇને િઈ શકકે છે. આવામાં માંગ વધારે અને 
બગીઓની સંખ્ા ઓછી હોવાના કારણે ટ્ેનની દટદકટની 
િેમ બગીની બુદકંગ પણ લગ્ન જસઝનના બે ત્રણ મજહના 
અગાઉથી કરાવવી પડે છે!

હાઇકોટ્ષમાં ગુિરાતી ભારા 
સતિાવાર રીતે અમલી 
બનાવવા આખરે PIL

અમદાવાદ
ગુિરાત હાઇકોટ્ષમાં રૂટીન ન્ાજ્ક પ્જરિ્ામાં અંગ્રેજી 

ભારાની સાથે સાથે ગુિરાતી ભારા પણ અજધકૃત રીતે 
અમલી બનાવવા ભારતી્ બંધારણની કલમ-૩૪૮(૨) 
હેઠળ આખરે મહત્વની જાહેરજહતની દરટ અરજી 
હાઇકોટ્ષમાં િાખલ કરવામાં આવી છે. આ પીઆઇએલમાં 
પ્જતવાિપપક્ષકારો તરીકકે રાિ્ સરકાર અને કકેનદ્ર સરકારને 
િશા્ષવવામાં આવ્ા છે. ગુરવારે કકેસનું હી્રીંગ ક્ા્ષ બાિ 
હાઇકોટટે વધુ સુનાવણી દડસેમબર માસમાં રાખી હતી. 

ગુિરાત હાઇકોટ્ષમાં માતૃભારા ગુિરાતી ભારા 
સતિાવાર રીતે લાગુ કરવા માંગણી કરતી જાહેરજહતની દરટ 
અરજીમાં એ મતલબની રિૂઆત કરવામાં આવી હતી કકે, 
કાઉનસીલ ઓફ મીનીસટસ્ષના અજભપ્ા્ના આધારે ગુિરાત 
જવધાનસભા દ્ારા અગાઉ આ અંગેનો જનણ્ષ્ કરા્ો હતો. 
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ઘણી ફિલ્મો બનાવી ચૂકેલા ડાયરેક્ટર અનુરાગ કશયપે ઘણી ફિલ્મો્ાં એક્ટર તરીકે પણ પમોતાનમો 
જલવમો દેખાડ્મો છે. અનુરાગ કશયપ ‘અફકરા’, ‘ધૂ્કેતુ’ અને ‘્ુક્ાબાઝ’ જેવી ઘણી ફિલ્મો્ાં 
અભિનેતા તરીકે દેખાયમો છે અને તે્ાં કમોઈ શંકા નથી કે તે દરેક વખતે પમોતાની કુશળતાથી લમોકમોને 
પ્રિાભવત કરવા્ાં સિળ રહ્મો છે. પરંતુ કદાચ અનુરાગે હજુ પમોતાનું શ્ેષ્ઠ કા્ 

બતાવવાનું બાકી છે. કાભતતિક ્ટૂંક સ્ય્ાં િારતીય િાગેડુઓ પર ફિલ્ 
લાવી રહ્મો છે. કાભતતિક આ ફિલ્ દ્ારા ડાયરેક્ટમોફરયલ ડેબયુ કરશે. 
િારતના કરમોડમો રૂભપયા લઈને િાગી ગયેલા લમોકમો પર બનેલી આ ફિલ્ની 
કહાની ભવજય ્ાલયા, નીરવ ્મોદી અને ્ેહુલ ચમોકસી જેવા ફદગગજ 
ઉદ્મોગપભતઓ દ્ારા કરવા્ાં આવેલા ફરયલ લાઈિ સકેમસ  આધાફરત 

હશે. પ્રાપ્ત ્ાભહતી પ્ર્ાણે અનુરાગ કશયપ આ ફિલ્્ાં ભવજય ્ાલયાની 
િૂભ્કા્ાં જોવા ્ળશે. બંનેનું રંગ-રૂપ ઘણી હદ સુધી ્ેચ થાય છે અને 

અનુરાગ કશયપને આ્ટલું ્હતવપૂણતિ પાત્ર િજવતા સાંિળવું ખૂબ 
જ અપીભલંગ લાગે છે. અહેવાલ છે કે, આ અંગે ફિલ્ના ્ેકસતિ 
અનુરાગ કશયપ સાથે સતત વાતચીત કરી રહ્ા છે. કાભતતિક પાસે આ 
ફિલ્ ્ા્ટે ખૂબ જ ગાંડ ભવઝન છે અને તે આ્ાં ભવજય ્ાલયાના 
પાત્રને ખૂબ જ જીવંત અને ્જબૂત બનાવવા ્ાંગે છે.

અનુરાગ કશ્યપ બનશે વિજ્ય માલ્ા!

તારક મહેતાની ‘બબીતા જી’ ને જમ્મનીમાં થ્યાે અકસ્ાત
તારક ્હેતા કા ઉલ્ટા ચશ્ા એક એવમો શમો છે જે બધાને પસંદ છે. શમોના 

કલાકાર દરેકના િેવફર્ટ છે. તેના ચાહકમો તેના ભવશે બધું જાણવા ્ાંગે છે. 
આવી જ એક ર્ુજી અને ખૂબ જ પ્રખયાત અભિનેત્રી ્ુન્ુન દત્ા છે, 
જે શમો્ાં ‘બબીતા જી’ તરીકે ઓળખાય છે. તેના ચાહકમો પણ તેને આ 
ના્થી બમોલાવવાનું પસંદ કરે છે. વાસતવ્ાં ્ુન્ુન દત્ાનમો જ્તિની્ાં 
એક નાનકડમો અકસ્ાત થયમો છે. તેણે પમોતે આ ઘ્ટના શેર કરી છે.

્ુન્ુન દત્ા ઘણી ્ુસાિરી કરે છે. તેણીએ લગિગ એક 
અઠવાફડયા પહેલા તેની યુરમોપની સિર શરૂ કરી હતી પરંતુ 
ક્નસીબે અભિનેત્રીનમો જ્તિની્ાં અકસ્ાત થયમો અને હવે તે ઘરે 
પરત િરી રહી છે. તેની ઈનસ્ટાગા્ સ્ટમોરી્ાં તેણે કહ્ં, ‘જ્તિની્ાં 
એક નાનમો અકસ્ાત થયમો હતમો. ્ારા ડાબા ઘૂં્ટણ્ાં ખૂબ દુ:ખે 
છે. એ્ટલા ્ા્ટે ્ારે ્ારી ્ુસાિરી ઓછી કરવી પડશે અને 
ઘરે પાછા જવું પડશે. બે ફદવસ પહેલા જ ્ુન્ુન સસવટઝલલેનડના 
ઈન્ટરલેકનથી ટ્ેન્ાં જ્તિની ગઈ હતી. તેણીએ જયારે તે 
કમોઈની જગયાએ રમોકાઈ રહી હતી તયારે તેણે જે સવાફદષ્ટ િમોજન 
લીધું હતું તેની તસવીર પણ શેર કરી હતી. જ્તિની પહેલા ્ુન્ુન 
સસવટઝલલેનડ્ાં હતી.

સલમાન ખાનની ભાણેજ આલલઝા અગ્નિહોત્ીનું બોલીવૂડમાં ડેબ્ુ
મુંબઇ : સલમાન ખાનની બહેન અલવીરા અને અતુલ અગ્નિહોત્ીની પુત્ી આલલઝા 
બોલીવૂડમાં ડેબ્ુ કરી રહી છે. તે દિગિર્શક સોમેન્દ્ર પાંધીની દિલમથી ડેબ્ુ કરરે. પાંધીએ 

કારદકિદીમાં ઘણી સિળ વેબ સીરીઝ અને દિલમો આપી છે.  સલમાનની ભાણેજના 
ડેબ્ુ લવરે સલમાને કોઇ જાણકારી આપી નથી. પરંતુ તે પોતાની બહેનની પુત્ીને પુરતો 

સપોર્શ કરરે તેમાં કોઇ રંકા નથી. અલીઝેહ સોમેન્દ્ર પાંધીની આગામી દિલમમા ંજોવા 
મળવાની છે. જેનું રૂદરંગ રરૂ થઇ ગ્ું છે અને આવતા વરસે આ દિલમને દરલીઝ 

કરવામાં આવરે. અલીઝાને સલમાન સાથે ઘણી વખત સપોર કરવામાં આવી છે. 

આલિ્ા શેટ્ી અને 
કેએલ રાહુલના લનિની 

તડામાર તૈ્ારી શરૂ

્ુંબઇ : સુભનલ શેટ્ીની પુત્રી આભથયા 
શેટ્ી અને કેએલ રાહુલના પ્રે્સંબંધમોની 
ચચાતિ ઘણા સ્યથી છે. હવે આ પ્રે્ી યુગલ 
જાનયુઆરી્ાં પ્રિુતા્ાં પગલા પાડે તેવી 
જાણકારી છે. સુભનલ સેટ્ીએ પણ તાજેતર્ા 
ંઆભથયા અને રાહુલના સંબંધને કનિ્તિ કયયો 
હતમો. તેણે તેની પુત્રી અને રાહુલ લગ્ન કરશે 

તેવી વાત પણકરી હતી.  સમોભશયલ 
્ીફડયાના પમો્ટતિલના અનુસાર, આભથયા 
અને કેએલ રાહુલના લગ્ન જાનયુઆરી 
૨૦૨૩્ાં થવાના છે. કહેવાય છે કે, 
આ પ્રે્ી યુગલે લગ્ન કરવા ્ા્ટે કમોઇ 
િાઇવસ્ટાર હમો્ટેલ કે પછી ભવદેશને 
પસંદ ન કરતાં સુભનલ શેટ્ીના 
ખંડાલાના બંગલા્ાં લગ્ન કરવાનમો 
ભનણતિય લીધમો છે. બંગલાપરલગ્નની 

તૈયારીઓ પણ શરૂ થઇ ગઇ છે. 

્ુંબઇ : સમોનાક્ી ભસંહા બમોલીવૂડના દશતિકમોનું ્નમોરંજન કરવા્ાં ભનષિળ ગઇ છે. તેની કારફકદદીને લઇને એક 
સ્ાચાર છે કે, અભિનેત્રી હવે જલદી જ સાઉથ્ાં ધ્ાકમો કરવાની છ.ે સમોનાક્ી ભસંહા તેલુગુ ઇનડસટ્ી્ાં ડેબયુ 
કરવાની છે.સમોનાક્ીએ હજુ સુધી આ ફિલ્ સાઇન કરી નથી. તે આ ફિલ્ સાઇન કરે પછી જ ફિલ્સજતિક 
સત્ાવાર રીતે ઘમોષણા કરશે.  સમોનાક્ી તેલુગુ ફિલ્્ાં અભિનેતા ્ંદ્ુરી બાલકૃષણના સાથે ડેબયુ કરી રહી છે. 
ફિલ્ એનબીકે ૧૦૮્ાં તે ્ુખય રમોલ્ાં જોવા ્ળવાની છે. આ ફિલ્નું ફદગદશતિન અભનલ રભવપુડીનું છે. 

સમોનાક્ી જોકે હાલ સંજય લીલા િણશાલીની વેબ સીરીઝ હીરા્ંડીના શૂફ્ટંગ્ાં વયસત છે. આ પ્રમોજેક્ટ 
પુરમો થયા પછી જ સમોનાક્ી બીજા પ્રમોજેક્ટને શરૂ કરવાની છે. આ પહેલા પણ િૂતકાળ્ાં સમોનાક્ીએ 
બાલકૃષણ સાથે કા્ કરવા રાજી થઇ હતી. પરંતુ ચમોક્સ ભવવાદમોને કારણે તે છેલ્ી ઘડીએ એ ફિલ્્ાંથી 
નીકળી ગઇ હતી.  આ તેલુગુ ફિલ્ ્ા્ટે હુ્ા કુરેશી અને ભત્રશાનમો પણ સંપક્ક કરવા્ા ંઆવયમો હતમો. 

પરંતુ ભન્ાતિતા-ફદગદશતિકે અંતે સમોનાક્ીને િાઇનલ કરી હતી.  ઉલ્ેખનીય છે કે, સમોનાક્ી 
ભસંહાએ સલ્ાન ખાન સાથે ફિલ્ દબંગથી પમોતની કારફકદદીની શરૂઆત કરી હતી. 
સભશય ્ીફડયા પર તે સભરિય છે અને તેના િેન ફલમોભવંગની સંખયા ઘણી છે.

સોનાક્ી લસંહા તેલુગુ મનોરંજન 
ઇનડસ્ટ્ીમાં ડેબ્ુ માટે તૈ્ાર

200 કરોડના મની લોનડરરંગ કેસના 
મામલામાં જેકલીન ફનાનાનડીઝને મળી રાહત

બમોભલવૂડ અભિનેત્રી જેકલીન િનાતિનડીઝને રાહત ્ળી છે. સુકેશ ચંદ્રશેખર 
્ની લમોનડફરંગ કેસ્ાં ફદલહીના પફ્ટયાલા હાઉસ કમો્ટતિ્ાં સુનાવણી થવાની હતી. 
કમો્ટતિ્ાં જેકલીન િનાતિનડીઝ સા્ે લાગેલા આરમોપમો પર કમોઈ ચચાતિ થઈ ન હતી 
અને સુનાવણી 12 ફડસેમબર સુધી ્ુલતવી રાખવા્ાં આવી હતી. એ્ટલે કે હવે 
જેકલીન િનાતિનડીઝને ્ળેલા જા્ીન પર ભનણતિય 18 ફદવસ પછી લેવા્ાં આવશે. 
ઠગ સુકેશ ચંદ્રશેખર સાથે 200 કરમોડના ્ની લમોનડફરંગ કેસના ્ા્લા્ાં 
જોડાયા તયારથી જ જેકલીન ્ુશકેલી્ાં છે. જયારથી એનિમોસતિ્ેન્ટ ફડરેક્ટમોરે્ટે 
તેની ચાજતિશી્ટ્ાં અભિનેત્રીને આરમોપી તરીકે ના્ આપયું છે, તયારથી તેઓ 
તેની ધરપકડની ્ાંગ કરી રહ્ા છે. ભવશેષ નયાયાધીશ શૈલેનદ્ર ્ભલક, એ ED 
દ્ારા રજૂ કરાયેલી દલીલમો સાંિળવાની અને રૂ. 2 લાખના વયભતિગત બમોનડ 
અને એ્ટલી જ રક્ની જા્ીન આપવાની શરતે જા્ીન આપયા હતા.



ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમાયરેિા ટી-૨૦ લરિકેટ 
વર્લ્ડકપમાં રોલિત શમા્ડ સલિતની ટોળકીએ 

વાળેિા ધબક્લાથી ભારતની આબરૂનો ધજાગરો 
થઈ ગયો છે. આ સાથરે જ લરિકેટ ચાિકોમાં િજુ 
રોષ છે. આ ઘટના બાદ બો્લડે ભૂતપૂવ્ડ મીડ્લયમ 
પરેસર ચરેતન શમા્ડના વ્લપણ િેઠળની ચાર સભયોની 
પસંદગી સલમલતનરે રાતોરાત પાણીચુ આપી દીધુ 
છે. ચરેતન શમા્ડ ઉપરાંત િરલવનદર લસંિ (સરેનટ્િ 
ઝોન), સુનીિ જોશી (સાઉથ ઝોન) અનરે દેબાલશષ 
મોિંતી (ઈસ્ટ ઝોન)એમ સીિકટસ્ડ સામરે સખત 
પગિા િરેવાયા છે.

 ચરેતન શમા્ડ અનરે સુલનિ જોશીની નરેશનિ 
સીિરેકટરર તરીકે લનમણૂંક ૨૦૨૦માં કરાઈ 
િતી. જયારે બાકીના બરે સીિરેકટર ૨૦૨૧માં 
લનમાયા િતા, એ જોતાં તરેમની મુદત પૂરી થવા 
આ્લરે બરે વષ્ડ કરતાં વધારે સમય બાકી િતો. 
આમ છતાં ટીમના ખરાબ પદશ્ડનથી નારાજ 
થયરેિા બો્લડે લસિરેકટસ્ડની મુદત પૂરી થવાની રાિ 
જોઈ નથી. બો્લડે વત્ડમાન પસંદગી સલમલતના 
ચારેય સભયોની સાગમટે િકાિપટ્ી કરવા માટે 
કોઈ સ્પષ્ટ કારણ આપયું નથી. પણ ભારતીય 
લરિકેટની અતયારે જરે િાિત છે એ જોતાં કોઈ 
કારણ આપવાની જરૂર જ નથી. ભારતીય ટીમના 
ભિભિા ધુરંધરો સળંગ બરે ટી-૨૦ વર્લ્ડ કપમાં 
લનષ્ફળ રહ્ા છે. ૨૦૨૧માં દુબઈમાં રમાયરેિા 
ટી-૨૦ વર્લ્ડકપમાં પણ ભારતીય ટીમની નાિરેશી 
થઈ િતી. જયારે આ મલિનરે ઓસ્ટ્રેલિયામાં 
રમાયરેિા વર્લ્ડકપમાં પણ એ જ ઈલતિાસનું 
પુનરાવત્ડન થયુ છે. સરેમી ્ફાઈનિમાં ઈંગિરેન્લ 
સામરે ૧૦ લવકેટે ભૂં્લી િાર થતાં ભારતીય ટીમી 
ઈજ્જતની ધૂણધાણી થઈ ગઈ છે.

આથી નરેશનિ સીિરેકટસ્ડનરે ટી-૨૦ વર્લ્ડકપના 
ટીમ ઈનન્લયાના ખરાબ દેખાવ બદિ રવાના 
કરાયા િોય તો તરેનો અ્ફસોસ કરવા જરેવો નથી. 
બો્લ્ડ સીિરેકટસ્ડનરે રવાના કરીનરે એક સારં જ કામ 
કયુું છે. ભારતીય ટીમની અતયારે જરે િાિત છે 
એ જોતાં ટીમમાં મોટા પાયરે સા્ફસૂ્ફીની જરૂર છે 
જ. બો્લડે સીિરેકટસ્ડનરે રવાના કરીનરે એ ડદશામાં 
પિેિું મોટું કદમ ઉઠાવયું છે. આગામી ડદવસોમાં 
તરેના સારા પડરણામની અસર જોવા મળે તરેમ છે. 
ટી ૨૦ વર્લ્ડ કપ-૨૦૨૨ની ભારતની કારમી 
િાર માટે રોલિત શમા્ડ સલિતની ટોળી તો 
જવાબદાર છે જ પણ, નરેશનિ સીિરેકટસ્ડ પણ 
જવાબદાર કિેવાય. કારણ કે જરે ખરેિા્લી સાર 
પર્ફોમ્ડ કરતો નથી તો તરેનરે વારંવાર તક આપવી 
અયોગય છે. રોલિત શમા્ડ, કે.એિ. રાિુિ વગરેરે 
લરિકેટરો વરસમાં એકાદ મરેચમાં સારં રમરે છે 

અનરે પછી બાકીની મરેચમાં ધબક્લો જ વાળે છે. 
સીિરેકટસ્ડ આવા ખરેિા્લીઓનરે ઘરભરેગા કરીનરે 
નવા યુવા ખરેિા્લીઓનરે તક આપતું નથી, તરેથી 
ભારતના શરમજનક દેખાવની મુખય જવાબદારી 
સીિરેકટસ્ડની જ છે. 

તરેમના પાપરે ખાઈ બદેિા લરિકેટરો વરસોથી 
ચારયા કરે છે અનરે દેશનરે શરમજનક નસ્થલતમાં 
મૂકે છે, તરેથી બો્લડે તરેમનરે દૂર કયા્ડ તરેમાં કશું ખોટું 
નથી. સીિરેકટસ્ડ રોલિત શમા્ડ સલિતના લરિકેટરોનરે 
સતત લનષ્ફળતા છતાં કેમ તક આપરે છે તરેની પણ 
ખરેખર તપાસ કરવાની જરૂર છે. 
ટીમ સીિરેકશનમાં પૈસા ખવાય છે 
એવા આક્રેપો િાંબા સમયથી થાય 
છે. નરેશનિ સીિરેકટસ્ડ સાવ માથરે 
પ્લરેિા ખરેિા્લીઓનરે તક આપયા કરે 
છે એ જોતાં આ આક્રેપોમાં તથય િોવાનુ પણ 
િાગરે છે.   બો્લડે તગરે્લી મૂકાયરેિા સીિરેકટસ્ડના 
બદિરે આવનારા નવા સીિરેકટસ્ડનરે સ્પષ્ટ આદેશ 
આપવો જોઈએ કે, ગમરે તરેવો ચમરબંધી જ કેમ 

ના િોય પણ એ બરે-ચાર મરેચમાં ના ચાિરે તો 
તરેનરે રવાના કરવામાં જરાય શરમ ના રાખતા. 
નલિંતર ચરેતન શમા્ડ આલણ મં્લળીની જરેમ 
તમનરે પણ રવાના કરવામાં બો્લ્ડ જરાય શરમ 
નિીં રાખરે.  આ વર્લ્ડકપમાં જ નિીં પણ છેલાં 
કેટિાંક વષષોથી ટીમ ઈનન્લયામાં સૌથી વધારે 
માથરે રોલિત શમા્ડ અનરે કે.એિ. રાિુિ પ્લયા છે. 
બંનરે સીલનયર ખરેિા્લી િોવાથી તરેમનરે સતત તક 

મળે છે પણ તરેના કારણ ટીમનરે કોઈ ્ફાયદો નથી. 
આ વર્લ્ડકપમાં તો બંનરે સાવ નકામા સાલબત થયા 
િતા. બંનરેએ એક પણ મરેચમાં ૫૦ રનથી વધારે 
રનની ભાગીદારી કરીનરે ટીમનરે સારી શરૂઆત 
નિોતી આપી છતાં છેક સરેમી ્ફાઈનિ િગી 
બંનરેનરે તક મળયા જ કરી.

સરેમી ્ફાઈનિમાં પણ બંનરે સાવ લનષ્ફળ 
ગયા નરે તરેમાં આપણરે ભૂં્લી રીતરે િાયા્ડ. રલવચંદ્રન 
અલવિન, ડદનરેશ કાતક વગરેરે ખરેિા્લીઓનરે પણ 
આ વાત િાગુ પ્લરે જ છે એ જોતાં નવા સીિરેકટસ્ડ 

તરેમના ખરાબ દેખાવનરે ના ચિાવરે 
એવી સ્પષ્ટ સૂચના બો્લડે સીિરેકટસ્ડનરે 
આપવી જોઈએ. ભારતમાં લરિકેટ 
િોકો માટે ધમ્ડ છે. લરિકેટમાં િારથી 
િોકો િતાશ થઈ જાય છે. સીિરેકટસ્ડ 

ક્લક વિણ અપનાવશરે તો ટીમના ખરેિા્લીઓમાં 
પણ સારં રમવાનું દબાણ પરેદા થશરે. એ િોકો 
સારં રમશરે તો આપોઆપ ટીમનો દેખાવ સુધરશરે 
અનરે ભારતીયોએ લનરાશ નિી થવું પ્લરે. ભારતના 

ઘણા કિેવાતા ટોચના લરિકેટરોનરે દેશ માટે 
રમવાનું આવરે તયારે જ ઈજા થઈ જાય છે, પણ 
આઈપીએિમાં રમવાનું આવરે તયારે સાજાનરવા 
થઈ જાય છે. બો્લડે લનયમ બનાવવો જોઈએ કે, 
જરે લરિકેટર ભારત માટે રમવા પસંદ થયો િશરે એ 
ઈજાના બિાનરે ખસી જશરે તો તરેનરે આઈપીએિમાં 
તક નિીં મળે, આઈપીએિની તરેની ટીમ તરેનરે એક 
પૈસો નિી ચૂકવી શકે.  ભારતીય ટીમનરે ખાવી 

પ્લરેિી પછ્લાટ માટે વધુ એક કારણ ટીમમાં 
િ્લાયકતાનો સાવ અભાવ છે. દુલનયાની બીજી 
બધી ટીમો આરિમક રીતરે મરેદાનમાં ઉતરે અનરે રમરે 
છે. ખરાબ સંજોગોમાં પણ િતાશ થયા લવના પૂરી 
તાકાત િગાવી દે છે. તરેની સામરે ભારતીય ટીમના 
ખરેિા્લી સાવ ઢીિી બો્લી િેંગવરેજ સાથરે રમરે છે. 

ભારતની સરખામણીમાં બીજી ટીમો કેવી 
િ્લાયકતા બતાવરે છે તરેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાિરણ 
્ફાઈનિમા પિોંચરેિી બંનરે ટીમો ઈંગિરેન્લ અનરે 
પાડકસ્તાન છે. વર્લ્ડ કપની શરૂઆતની બંનરે 
મરેચ પાડકસ્તાન િારી ગયું તયારે સૌનરે િાગતું 
િતું કે, પાડકસ્તાનની ટીમરે ટૂંક સમયમાં જ 
ઘરભરેગા થઈ જવું પ્લશરે. પાડકસ્તાનની પિેિી 
મરેચમાં ભારત સામરે િાર થઈ િતી. એ પછી 
પાડકસ્તાનની ટીમ લઝમબાવરે જરેવી સાવ નબળી 
ટીમ સામરે પણ િારી ગઈ. આ સમયરે કોઈનરે 
આશા નિોતી કે પાડકસ્તાન બરેઠું થશરે. આમ છતાં 
લરિકેટ રસીયાઓની તમામ ધારણા ખોટી પા્લીનરે 
પાડકસ્તાનરે ્ફાઈનિમા પ્રવરેશ કયષો. ્ફાઈનિમાં 
પાડકસ્તાન ૧૩૭ રનનો મામૂિી સ્કોર કરી શકેિું 
છતાં છેલી ઘ્લી સુધી િ્લતું જ રહ્ં. 

વર્લ્ડકપ ચરેનમપયન ઈંગિરેન્લ પણ િીગ મરેચમાં 
નરેધરિરેન્ડસ સામરે િારી ગયુ િતુ. ઈંગિરેન્લ ્ફેકાઈ 
ગયું એવું જ મનાતું િતું પણ ઈંગિરેન્લરે વળતો 
પ્રિાર કરીનરે વર્લ્ડકપ જીતી બતાવયો. ્ફાઈનિમાં 
પાડકસ્તાન સામરેના ખરાખરીના જંગમાં એક 
તબક્ે ઈંગિરેન્લ િારી જશરે એવું િાગતું િતું પણ 
ઈંગિરેન્લરે િતાશ થયા લવના વળતું આરિમણ કરીનરે 
જીત મરેળવી.  આ ઉપરાંત ભારતીય ટીમનરે સારા 
િી્લરની આવશયકતા છે. ધોનીનરે લરિકેટ ડ્લરેકટર 
બનાવીનરે િવાશરે એવા મીડ્લયા રીપોટ્ડ છે. આ 
વાતમા કેટિો દમ છે એ ખબર નથી પણ ટીમ 
ઈનન્લયાની િાિત જોતાં ભારતનરે ધોની જરેવા 
અિગ રીતરે જ લવચારતા િી્લરની જરૂર છે. 

ધોનીની લવદાય પછી ભારતરે ઘણા કેપટન 
અજમાવી જોયા પણ કોઈ કેપટનમાં ભિી 
વાર નથી આવયો. લવરાટ કોિિી અનરે રોલિત 
શમા્ડ સૌથી િાંબો સમય કેપટન રહ્ા પણ બંનરે 
પાસરે કેપટનસીનું લવઝન જ નથી. વર્લ્ડકપ જરેવી 
મોટી સ્પધા્ડમાં ટીમનરે જરે િી્લરશીપ જોઈએ એ 
િી્લરશીપ આપવાની બંનરેમાં ક્મતા નથી એ 
સાલબત થઈ ગયું છે. ધોનીએ ૨૦૦૭માં સાવ 
નવી ટીમનું સ્ફળ નરેતૃતવ કરીનરે ટી-૨૦ વર્લ્ડકપ 
જીતા્લરેિો. એ ટીમના મોટાભાગના ખરેિા્લી 
૨૦૧૧ની વર્લ્ડકપ લવજરેતા ટીમમાં િતા. બો્લડે 
ધોનીનરે સાવ નવી ટીમ આપીનરે ્ફરી લમશન 
સોંપવું જોઈએ.

2021માં દુબઈમાં રમાયેલા ટી-20 વર્લ્ડકપમાં થયેલી નાલેશીભરી હારનાે ઈતિહાસ ફરી દાેહરાયાે

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ
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જ શંકાસ્પદ, પૈસા લઈને સસલેકશન થિુ હાેવાના આાક્ેપાે થયા, હાર 

માટે ખેલાડીઆાેમાં આાક્રમકિાનાે આભાવ પણ બીજુ માેટંુ કારણ 
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 વેરિયેબલ િેટ માેિગેજ હવે કુલ બાકી માેિગેજ દેવાનાે લગભગ એેક તૃતીયાંશ રહસાે ધિાવે છે
ઓટ્ટાવટા

બેંક ઓફ કેનેડાના વરિષ્ઠ ડેપ્યુટી ગવન્નિ કેિોલીન િોજર્સે 
જણાવ્યુું હતયુું કે, વેરિ્ેબલિેટ મોિગેજ ધિાવતા તાજેતિના ઘિ 
ખિીદનાિાઓને ઊુંચા વ્ાજ દિોમાું એડજસટમેનટ વધયુ અઘિી 
લાગશે. ઓટ્ાવામાું મુંગળવાિે નેટવરકિંગ જૂથ ્ુંગ કેનેરડ્નર્ ઇન 
ફાઇનાનર્ ર્મક્ષ બોલતા, વરિષ્ઠ ડેપ્યુટી ગવન્નિે જણાવ્યુું હતયુું કે, 
વેરિ્ેબલિેટ મોિગેજ ધિાવતા પરિવાિોનો હહસર્ો છેલ્ા વર્ન 
કિતાું વધ્ો છે. િોજર્સે કહ્ું કે, આ ગીિોધાિકો ઉપિ ખાર્ કિીને 
વ્ાજ દિ વધાિાની અર્િ થઈ છે. કેટલાક કેનેરડ્નો માટે મોિગેજ 
ખચ્ન પહેલેથી જ વધી ગ્ો છે અને તે ર્મ્ જતાું અન્ લોકો માટે 
વધશે. િોગચાળા દિહમ્ાન હાઉહર્ુંગ પ્રવૃહતિમાું તેજી આવી હતી. કાિણ કે, કેનેરડ્નો ઓછા વ્ાજ દિોનો લાભ લેવા દોડી ગ્ા 

હતા. હવે, જેમ જેમ વ્ાજ દિો પાછા વધી િહ્ા છે, વેરિ્ેબલ-
િેટ મોિગેજ ધિાવતા તાજેતિના ઘિ ખિીદનાિાઓ તેમના ખચ્નમાું 
વધાિો થવાનો છે. બેંક ઓફ કેનેડાના નવા ર્ુંશોધનમાું જાણવા 
મળ્યુું છે કે, વેરિ્ેબલ િેટ મોિગેજ હવે કુલ બાકી મોિગેજ દેવાનો 
લગભગ એક તૃતી્ાુંશ હહસર્ો ધિાવે છે, જે 2019ના અુંતે લગભગ 
એકનાું પાુંચમા ભાગથી વધાિે છે. ત્રણ ચતયુથાાંશ વેરિ્ેબલિેટ 
મોિગેજમાું હનહચિત ચૂકવણી કિવી પડે છે. જો કે, જ્ાિે વ્ાજ દિો 
વધે છે ત્ાિે મયુદ્દલને બદલે વ્ાજના ખચ્નને એડજેસટ કિવામાું આવે 
છે. જો માહર્ક વ્ાજ ચાજ્ન માહર્ક ગીિો ચૂકવણી કિતાું વધી જા્, 
તો ઉધાિ લેનાિ “હરિગિ િેટ” ર્યુધી પહોંચે છે, જે ર્મ્ે તેમને 
તેમની માહર્ક ચૂકવણીમાું વધાિો કિવાની જરૂિ પડી શકે છે.

વ્ાજ દિ વધતાું ઘિ ખિીદનાિાઓને મયુશકેલી પડશે

ટોરોનટો 
ઇટોબીકોક પલાનટમાું પોલ એસકેટ 

મેન્યુફેક્ચરિંગનયુું ર્ુંચાલન કિે છે, 
ત્ાું પૂવ્નહનહમ્નત રદવાલો અને ફલોિને 
એર્ેમબલ કિવા માટે પૂિતા કામદાિોને 
શોધવાું એ મોટયુું કામ છે. આશા છે કે 
આગામી ત્રણ વર્નમાું અપેહક્ષત નવા 
કેનેરડ્નો મદદરૂપ થશે. ઓનટારિ્ો 
હાઉહર્ુંગમાું સથાહપત ફેકટિીના 
ઉતપાદનની માુંગ વધી િહી છે, પિંતયુ 
એસકેટ કહે છે કે, એર્ેમબલી ફલોિ ક્રૂ 
ર્ામાન્ િીતે 10 ટકા ઓછો હો્ છે.

બ્ોકપોટ્ન હોમ હર્સટમર્ના 
મેન્યુફેક્ચરિંગના વાઇર્ પ્રેહર્ડેનટ 
એસકેટે જણાવ્યુું હતયુું કે, તે ચોક્કર્પણે 

એક અવિોધ છે. િોગચાળાએ બધયુું જ 
બદલી નાખ્યુું છે. આ બાુંધકામ વ્વર્ા્ 
કામદાિોને શોધવા માટે ર્ુંઘર્ન કિી 
િહેલા ઘણાું ક્ષેત્રોમાુંનો એક છે, જેમાું 
દેશભિમાું લગભગ 10 લાખ નોકિીઓ 
ખાલી છે. આ ર્મસ્ાના હનવાિણ માટે 
કેનેડાએ હમણાું જ િેકોડ્ન ઇહમગ્ેશન 
લક્્ોની જાહેિાત કિી છે કે, આગામી 
ત્રણ વર્નમાું 1.5 હમહલ્ન નવા કેનેરડ્નો 
એટલે કે 2025 ર્યુધીમાું 500,000 
લોકોને લાવવાની ્ોજના છે. ફેડિલ 
અહધકાિીઓ કહે છે કે, તે અથ્નવ્વસથાને 
વેગ આપવા માટે મદદ કિશે. પિંતયુ 
દેશના ચાલયુ િહેઠાણની કટોકટીને જોતાું 
આ તમામ નવા નાગરિકો તેમનાું ઘિો 

ક્ાું બનાવશે તે અુંગેની હચુંતા પણ વધી 
ગઈ છે. એસકેટ કહે છે કે તેઓ નવા 
લક્્ોથી પ્રોતર્ાહહત થ્ા છે. કાિણ કે 
તેમની કંપની વાિંવાિ નવા કેનેરડ્નોને 
નોકિીએ િાખે છે અને તાલીમ આપે છે. 
અમાિા માટે તે ચોક્કર્પણે ર્કાિાતમક 
ર્માચાિ છે.

ગલોબલ હબઝનેર્ ટેકર્ ર્ોફટવેિ 
અને રિ્લ એસટેટ કનર્લ્ટંગ ફમ્ન, 
િા્ન ULCના વાનકુવિ પ્રોપટટી 
ટેકર્ હનષણાત પૌલ ર્યુહલવાન કહે છે 
કે, કેનેડાને કથળેલી અથ્નવ્વસથાને વેગ 
આપવા અને આવનાિા કેનેરડ્નો માટે 
પૂિતા આવાર્ અને ર્ેવાઓની ખાતિી 
કિવા માટે વધયુ ર્ાિી ્ોજનાની જરૂિ છે.

1.5 હમહલ્ન નાગરિકોને આવકાિવાની 
હહલચાલ વચ્ે હાઉહર્ુંગ બાબતે હચુંતા અોટ્ટાવટા

કેનેડાઅે તેની 
મુંજૂિીની અછતને 
પહોંચી વળવા 16 નવા 
વ્વર્ા્ોના કામદાિોને 
દેશમાું અાવવાની મુંજૂિી 
અાપવાની તેની નવી 
નીહતની જાહેિાત કિી 
છે. અા અુંગે હનષણાુંતોઅે 
જણાવ્યુું હતયુું કે, અાનાથી ભાિતી્ો માટે 
નવા િસતાઅો ખયુલશે, જેઅો ભાિતમાું 
બેિોજગાિીમાું ઝઝયુમી િહ્ાું છે. કેનેરડ્ન 
ર્િકાિ દ્ાિા ર્હચબદ્ધ નવા વ્વર્ા્ોમાું 
નર્્ન ર્હા્કો, લાુંબા ગાળાની ર્ુંભાળ 
ર્હા્ક, હોલસપટલ અેટેનડનટર્, પેસટ 
કંરિોલિ, ફ્યુહમગેટર્્ન, રિપેિર્્ન અને 
ર્ેવાઅો, હેવી ઇહવિપમેનટ અોપિેટર્્ન, 

બર્ ડ્ાઈવર્્ન ર્બવે અોપિેટર્્ન અને 
ફામ્નર્ી ર્હા્કોની શ્ેણી શરૂ કિાઈ છે. 
તેની ર્ાથે હશક્ષણ ર્હા્કો, પરિવહન 
રિક ડ્ાઈવિો વગેિે અોલ અેકર્ેર્-
પેકેજ શરૂ થ્ા છે. અા નવા કામદાિો 
અેકર્પ્રેર્ એનરિી હેઠળ પાત્ર છે. કેનેડામાું 
હે્થકેિ, રિાનર્પોટટેશન અને કનસરિકશન 
ક્ષેત્રે કામદાિોની ભાિે માુંગ છે.

કેનેડટા ઇમિગ્ેશન પોમિસીિટાં 
16 નવટા વ્યવસટા્ય ઉિેરટા્યટા
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કવયિત્રી : યિના મોદરી
શરીર્ષક : ઈશ્વર

પ્રકાર : અછાંદસ
મને મનગમતી સાંજ આપો
હરિ ! મને આપો મનગમતી સાંજ એક.
મેઘધનુષમાં ઝૂલતો ઝૂલો આપો
હરિ ! મને આપો નભનો અજવાસ.
સૂતેલા નીિમાં માછલીની મનનષા
હરિ ! મને આપો તગતગતી આંખોનો 

ઉજાસ.
હધ્યમાં વાવ્યું એક ઝાડવું
હરિ ! ગીત ગાવાને આપો પંખી એક .
મૃગજળ લઈ લો ને
હરિ ! તિવાને આપો હલેસું એક .
માિાથી સાવ હું અળગી
હરિ ! ખુદને મળવાને આપો મેળો એક 

.
મને આપો શ્ાસ મને આપો નવશ્ાસ 

હરિ ! મને આપો ચપટીક આશ.
જનમો જનમનો નાતો તાિો ને માિો
હરિ ! આપો અંતિનો ઈશ્િ એક .

Hive Ransomware-as-a-
Service (RaaS) સકકીમ પાછળના હેકિ 
ગ્ુપે સમગ્ નવશ્માં 1,300 કંપનીઓ સામે હુમલા 
શરૂ ક્યાયા છે. જેમા ગેંગને નવેમ્બિ 2022 સુધીમાં 
$100 નમનલ્યનની ગેિકા્યદેસિ ચૂકવણી કિી છે.

હાઈવ િેનસમવેિ એ સિકાિી સુનવધાઓ, 
સંદેશાવ્યવહાિ, નનણાયા્યક ઉતપાદન, ઇન્ફમમેશન 
ટેક્ોલોજી અને ખાસ કિીને હેલથકેિ અને પબ્લક 
હેલથ (HPH) સનહતના વ્યવસા્યો અને જરટલ 
માળખાકકી્ય ક્ેત્ોની નવશાળ શ્ેણીને લક્યાંરકત 
કિી છે. ્યુ.એસ. સા્ય્બિ સુિક્ા અને ગુપ્તચિ 
સત્ાવાળાઓએ એક ચેતવણીમાં જણાવ્યું હતું.

જૂન 2021 થી સનરિ્ય Hive ના RaaS 
ઑપિેશનમાં નવકાસકતાયાઓનું નમશ્ણ સામેલ 
છે. જેઓ માલવેિ ્બનાવે છે અને તેનું સંચાલન 
કિે છે. જેઓ ઘણીવાિ પ્ાિંનભક ઍકસેસ બ્ોકસયા 
(IABs) પાસેથી પ્ાિંનભક ઍકસેસ ખિીદીને 
લક્ય નેટવકસયા પિ હુમલાઓ કિવા માટે 
જવા્બદાિ છે.

મોટા ભાગના રકસસાઓમાં માઈરિોસોફટ 
એકસચેનજ સવયાિમાં પ્ોકસીશેલ ખામીઓ પિ 
એટેક થ્યા છે. જે પછી એનટીવા્યિસ એબનજન 
અને ડેટા ્બેકઅપ સાથે સંકળા્યેલી પ્નરિ્યાઓને 

સમાપ્ત કિવા તેમજ નવનડોઝ ઇવેનટ લૉગસ કાઢી 
નાખવાના પગલાં લેવાનો સમાવેશ થા્ય છે.

ધમકકી આપનાિ હેકિ ગ્ુપે તાજેતિમાં તેના 
માલવેિને િસટમાં રડટેકશન ચોિી માપદંડ તિીકે 
અપગ્ેડ ક્યુું છે. તે એબનરિપશન પહેલા વા્યિસની 
વ્યાખ્યાઓને દૂિ કિવા માટે પણ જાણીતું છે.

્યુ.એસ. સા્ય્બિ નસક્યોરિટી એનડ 
ઈનફ્ાસટ્રક્ચિ નસક્યોરિટી એજનસી (CISA) એ 
જણાવ્યું હતું કે હાઈવ એકટસયા ્ફિીથી સંરિનમત 
કિવા માટે જાણીતા છે. Hive િેનસમવેિ અથવા 

અન્ય િેનસમવેિ વેરિઅનટ સાથે પીરડત સંસથાઓના 
નેટવક્ક કે જેમણે િેનસમવેિની ચુકવણી ક્યાયા નવના 
તેમના નેટવક્કને પુનઃસથાનપત ક્યુું છે. સા્ય્બિ 
નસક્યોરિટી કંપની માલવેિ્બાઇટસ દ્ાિા શેિ 
કિવામાં આવેલા ડેટા અનુસાિ Hive એ ઓગસટ 
2022માં લગભગ 7 એટેકસ, સપટેમ્બિમાં 14 
અને ઓકટો્બિમાં અન્ય ્બે સંસથાઓ સાથે ચેડા 
ક્યાયા હતા. જે જુલાઇથી પ્વૃનત્માં ઘટાડો દશાયાવે છે. 
જ્યાિે ગ્ુપે કુલ 26 સંસથાઓને નનશાન ્બનાવ્યા 
હતા.  beinghumanmj

હાઈવ િેનસમવેિ

ભાિતમાં કિોડો લોકો હાઈ ્લડ પ્ેશિ 
એટલે કે હાઈપિટેનશનની ્બીમાિી 

સામે લડી િહ્ા છે અને આ આંકડો િોજ 
વધી િહ્ો છે. આજના સમ્યમાં દિેક ઉંમિના 
લોકોમાં આ સમસ્યા જોવા મળી િહી છે. ખિા્બ 
લાઈ્ફસટાઈલ, અનહેલધી ડા્યટ અને તણાવ 
હાઈ ્લડપ્ેશિનું કાિણ ્બની શકે છે. તેનાથી 
હાટયા સં્બંધી ્બીમાિીનો ખતિો પણ વધી જા્ય 
છે. આ સાથે તેનું મુખ્ય કાિણ મીઠાનું વધાિે 
સેવન કિવું પણ છે. મીઠું ્લડપ્ેશિ પિ ખિા્બ 
અસિ કિે છે.

વધારે મીઠાના સેવનથી  
શરીરને થાય છે નુકસાન

ભોજનમાં વધાિે મીઠાના સેવનથી ્લડ 
પ્ેશિ, હાઈપિ ટેનશન અને સામાન્ય હ્રદ્ય 
િોગનો ખતિો વધે છે. કોઈ પણ વ્યનતિએ આખા 
રદવસમાં કોઈ પણ બસથનતમાં 5 ગ્ામથી વધાિે 
મીઠાનું સેવન કિવું નહીં અને સાથે કોનશશ કિવી 
કે આખા રદવસમાં લગભગ 2 ગ્ામ મીઠું તમાિા 
શિીિમાં જા્ય. હાઈપિટેનશન સામે લડી િહેલા 
લોકોએ 1 રદવસમાં 1.5 ગ્ામથી વધાિે મીઠું 
ખાવું નહીં. તે હેલથ માટે નુકસાનદા્યી ્બને છે. 
આ સાથે WHOનું કહેવું છે કે 5 ગ્ામ મીઠામાં 
2 ગ્ામ સોરડ્યમ હો્ય છે. 1 વ્યસક વ્યનતિઓ 
િોજ 2 ગ્ામથી વધુ સોરડ્યમ લેવું નહીં. િોજ 5 
ગ્ામથી વધુ મીઠાનું સેવન મુશકેલીઓ નોંતિે છે.

મીઠા નવનાનું ભોજન ર્ફકું લાગે છે. તે ્ફતિ 
ભોજનનો સવાદ વધાિતું નથી પણ શિીિને 

્ફા્યદો પણ આપે છે. તેમાંથી આ્યોરડન મળે 
છે. તે થા્યિોઈડ ગલેંડને િેગ્યુલેટ કિીને ્બોડીમાં 
ફલ્યૂડસનું પ્માણ સંતુનલત કિે છે. તેનાથી અનેક 
્ફા્યદા થા્ય છે પણ સાથે તેનો ઉપ્યોગ શિીિને 
નુકસાન પણ કિી શકે છે. આ માટે તમે મીઠાના 
સેવન પિ ધ્યાન આપો તે જરૂિી છે.  

વયસ્ક વ્યક્તિએે 2 ગ્ામથી  
વધુ સાેડિયમ ખાવું નહીં

WHOના આધાિે એક રદવસમાં 5 ગ્ામથી 
વધાિે મીઠાનું સેવન હાઈ ્લડપ્ેશિનો ખતિો 
વધાિે છે અને તેનાથી આગળ જઈને હાટયાની 
ગંભીિ તકલી્ફો પણ થઈ શકે છે. અમેરિકન 
જનયાલ ઓ્ફ બલિનનકલ ન્યૂનટ્રશનના અધ્ય્યન 
અનુસાિ સામાન્ય િીતે દિેક પ્કાિના ભોજનમાં 
તે 3.8 ટકા હો્ય છે અને તે ખાધા ્બાદ લોહીની 
વાનહનીઓના ખૂલવાની ક્મતા પિ અસિ કિે છે. 
શોધકતાયાઓએ કહ્ં કે ભોજનમાં વધાિે મીઠાના 
સેવનથી ધમનીઓ સંકોચાઈ જા્ય છે અને ્લડ 
ફલો પ્ભાનવત થા્ય છે.

નારરિેળ તેલ
નારિ્યેળ તેલ સકકીનને માટે લાભદા્યી િહે 

છે. નારિ્યેળનું તેલ સકકીનને મોઈશ્ચિાઈઝ કિવા 
માટે સકકીનને ગલોઈંગ ્બનાવવા માટે મદદ કિે 
છે. આ ચહેિા પિ સમાજ કિવા માટે ્યોગ્ય 
છે. હાથ પિ થોડું તેલ લો અને તેનાથી ચહેિા 
પિ 5 નમનનટ મસાજ કિો, િોજ આમ કિવાથી 
સકકીનના ડાઘ ધ્્બા ઘટશે અને ખાસ લૂક મળશે.

મધ
મધ સકકીન માટે ્ફા્યદારૂપ હો્ય છે. આ 

ચહેિા પિની ગંદગીને હટાવીને ચહેિાને ગલોઈંગ 

્બનાવવામાં મદદ કિે છે. તેને લગાવવા માટે 
એક વાટકકીમાં મધ લો અને તેનું પાતળું લે્યિ 
ચહેિા પિ લગાવો અને 30 નમનનટ ્બાદ સાદા 
પાણીથી ્ફેસ વોશ કિો. આમ કિવાથી સકકીન 
ગલોઈંગ ્બનશે. 

અલોવેરા
આ સકકીનને માટે લાભદા્યી િહેશે. ચહેિા 

પિ તેને લગાવવાથી નપંપલસની સમસ્યા, ડાક્ક 
સક્કલસ અને કિચલીઓ દૂિ થશે. અલોવેિાના 
હળવા હાથના મસાજથી સકકીન પિ અલગ જ 
ચમક આવશે.

આ ઘરેલું ઉપાયથી સ્કીન બનશે ગલલોઈગં
શિય�ળ�મ�ં સૂત� પહેલ� આ� ચીજથી ચહેર�ની કર�ે મસ�જ

વધુ મીઠંુ ખાવાની આદત, થઈ 
શકે છે બલડ પ્ેસરની બીમારી
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કરબોજ, મોંઘવારી સહિતની સમસ્ાથી સૌરાષ્ટ્ર  કોઈનો ગઢ નિીં
રાજકોટ

ગુજરાતની 182 અને સૌરાષ્ટ્રની 48 બેઠકો 
માટે ફરી એક વાર ચૂંટણી આવી છે પરંતુ, 
ચૂંટણીના મુદ્ા પાંચ વર્ષ પહેલા મોંઘવારી, ઉંચા 
દરે કરવેરા વસુલીને પણ રસતા સહહત સુહવધા 
ન આપવી જેવા મુદ્ા યથાવત્ રહ્ા છે જે કારણે 
આ વખતે પણ સૌરાષ્ટ્ર કોઈનો ગઢ બનયો નથી. 
આ કારણે જ ભાજપ,કોંગ્ેસ,આપ સહહત તમામ 
રાજકીય પક્ો રેવડીથી માંડીને સપનામાં સરી પડો 
તેવા હવકાસકામો સહહતની વાતોથી મતદારોને 
પ્રભાહવત કરવા કવાયત કરી રહ્ા છે. હવહવધ 
લોકોનો સંપક્ક સાધતા આ ચૂંટણીમાં પણ દરેક 
ચીજમાં મોંઘવારી અને ઉંચો કરબોજ, અને તેને 

પહોંચી વળવા પૂરતી રોજગારીનો અભાવ, 
ભંગાર રસતા સહહત કથળેલી પાયાની સુહવધાઓ 

મુખય મુદ્ા છે.  મોંઘવારી ચોતરફ હવસતરી છે 
જેમાં (1) પાંચ વર્ષ પહેલા સૌરાષ્ટ્રમાં જ પેદા 

થતી મગફળીના હસંગતેલનો ડબબો રૂ।. 1300 
આસપાસ (કકલોના રૂ।. 80) વેચાતો તે  રૂ।. 
3000ને પાર કરીને હાલ ભર સીઝન ટાણે પણ 
રૂ।. 2700માં વેચાય છે. (2) દૂધ રૂ।. 30-35 
હલટર મળતું તે હવે રૂ।. 60નું હલટર  મળે છે. 
(3) ઘરના બાંધકામ ખચ્ષ સીમેનટ, સટીલ, 
રેતી,કપચીના ભાવ વધારાના પગલે બમણો થઈ 
ગયો છે.(4) પેટ્ોલ ડીઝલ તેના પર સતત વધતા 
કરબોજને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય માકકેટમાં કોરોના 
કાળ વખતે તહળયે પહોંચયું છતાં લોકોને ઉંચા 
ભાવે, આજે  પણ રૂ।. 96ના ભાવે વેચાય છે. (5) 
પયા્ષપ્ત સરકારી સકકૂલ-કોલેજો નહીં બનતા હિક્ણ 
એટલું મોંઘુ થયું છે કે લોકો ત્ાસી ગયા છે.

સિંગતેલમાં પાંચ વર્ષમાં િવાિાે ટકાનાે વધારાે, બાંધકામ ખચ્ષ દાેઢિાે ટકા વધાે, ચૂંટણી ટાણે પણ તેલ, દૂધ, અનાજ, બધુ માંઘુ  

ગુજરાત-રાજકારણ

નેતાઓના હવવાદીત બોલ, કહ્ં; 
‘કેજરીવાલ કો નંગા કરકે ભેજેંગે’

અમદાવાદ
િહેરાના ધારાસભય જેઠાભાઇ ભરવાડે આમ આદમી 

પાટટીના અરહવંદ કેજરીવાલને આડે હાથ લીધા છે 
અને તેમના હવિે હવવાદીત બોલ કહ્ા છે. જેઠાભાઈ 
ભરવાડે જણાવયું છે કે, કેજરીવાલ કો નંગા કરકે ભેજેંગે. 
કેજરીવાલને અમે પાછો કદલ્ી મોકલી દઈિું. કેજરીવાલને 
જે કપડામાં આવયા તે જ કપડામાં પાછા મોકલીિું. િહેરા 
હવધાનસભા બેઠક એક લાખની લીડથી જીતીિું. બીજી બાજુ 
પાટણમાં ભાજપ નેતા િંકર ચૌધરીની ગહભ્ષત ધમકી સામે 
આવી છે. જેમાં ભાજપ નેતા િંકર ચૌધરીએ ગહભ્ષત ધમકી 
આપતા જણાવયું છે કે, આપણે કાઈ છાનું છપનું કરવાનું 
નથી થતું. કાય્ષકતા્ષ કે પ્રજાને કોઈ રંજડવાનો પ્રયાસ કરિે 
તો એ દુશમનાવટ મારી સાથે કરી છે એમ માનજો. તમામને 
એ જ ભારામાં જવાબ આપવામાં આવિે. કાય્ષકતા્ષઓ અને 
પ્રજા માટે માથું ઉતારીને મુકવા વાળો નેતા છું. 

આ ચંૂંટણી ૨૫ વર્ષ બાદ ગુજરાત 
કેવું દેખાશે તેની છેઃ PM મોદી

ન્ુઝ બ્ીફ
•	 રાધનપુર	બેઠક	પર	બીજેપીના	ઉમેદવારના	સમર્થનમાં	પ્રચાર	પ્રસાર	
માટે	સટાર	પ્રચારક	અલપેશ	ઠાકોર	સારે	શંકર	ચૌધરી	મેદાને	ઉતરા્થ	
છે.	તરારે	આગામી	ચૂંટણીમાં	રાધનપુરના	bjp	ના	ઉમેદવારને	જંગી	
બહુમતીરી	 જીત	 અપાવવા	 માટે	 લોક	 સમાર્થન	 માંગરું	 હતું.	 જેમાં	
લોકોએ	પણ	તાળીરો	પાડીને	સમર્થન	આપરું	હતું.

•	 ભાવનગર	જજલ્ાની	૭	જવધાનસભા	બેઠક	પર	૬૬	ઉમેદવાર	ચૂંટણી	
લડવાના	છે.	ઉમેદવાર	નક્ી	રઈ	જતા	મતપત્ોનુ	છાપકામ	શરૂ	રર	
ગરુ	છે.	ભાવનગરની	બેઠક	માટે	કુલ	૭૦,૯૬૦	મતપત્નુ	છાપકામ	
રશે,	જેમાં	ર૯૬૦	ઈવીએમ	બેલેટ	પેપર	અને	૪૧,પ૦૦	ટેનડર	બેલેટ	
પેપરનો	 સમાવેશ	 રાર	 છે,	 જરારે	 ર૬,પ૦૦	 પોસટલ	 મત	 પત્નો	
સમાવેશ	રાર	છે.

•	 ગોરખપુરના	 સાંસદ	 રજવ	 કકશન	 સુરતની	 મુલાકાતે	 અાવરા	 હતા.	
કોંગ્ેસ	અને	આમ	આદમી	પાટટી	જવશે	 જનવેદન	આપતા	તેમણે	કહ્યુ	
કે	આ	પાટટીઓ	જૂઠી	છે.	એક	વરજતિ	કદલહીમાં	ખાંસી	ખાતો	આવરો	
અને	આજે	આખા	કદલહીને	ખાસતો	કરી	નાખરો	છે.	તેવી	જ	હાલત	
પંજાબમાં	પણ	જોવા	મળી	રહી	છે.	 કદલહીના	લોકોને	બનાવી	દીધા	
પણ	ગુજરાતના	લોકોને	બનાવી	નહીં	શકો.	

•	 દહેગામના	પૂવ્થ	ધારાસભર	કાજમજન	બા	રાઠોડે	કોંગ્ેસના	તમામ	પદ	
પરરી	રાજીનામુ	આપરુ	હતું.	જે	બાદ	તેઓ	બુધવારે	ભાજપમાં	જોડાઈ	
ગરા	હતા.	દેહગામમાં	કટકકટ	ન	મળતા	તેઅો	પાટટીરી	નારાજ	હતા.	

•	 સગાઓને	 કટકકટ	નજહ...’	એવુ	 કહેનારા	ભાજપે	 22	 નેતાઓના,	
તો	કોંગ્ેસે	 10	નેતાઓના	સગાને	 કટકકટ	આપી	છે.	જરારે	કોંગ્ેસે	
12	 એવા	 ઉમેદવારોને	 કટકકટ	 આપી	 છે	 જે	 કોઇને	 કોઇ	 નેતાના	
પકરવારજન	 હોર.	 કોંગ્ેસે	 2	 પૂવ્થ	 મુખરમંત્ીના	 પુત્ને	 ઉમેદવાર	
બનાવરા	છે.	ઉપરાંત	પૂવ્થ	ધારાસભરના	પુત્	અને	પુત્ી	તેમજ	પ્રદેશ	
કોંગ્ેસ	પ્રમુખના	ભાઇને	પણ	ચૂંટણીના	મેદાનમાં	ઉતારા્થ	છે.	

•	 પ્રરમ	તબક્ાના	ઉમેદવારો	પૈકી	37	ઉમેદવારો	જનરક્ષર	છે.	જરારે	
55	ઉમેદવારો	એવા	છે	જેમને	માત્	લખતાં	વાંચતા	આવડે	છે.	આ	
જસવાર	492	ઉમેદવારોએ	તેમના	સોગંદનામામાં	લખરું	છે	કે	તેમણે	
ધોરણ-5રી	12	ધોરણ	સુધીનો	અભરાસ	કરયો	છે.	આ	જસવાર	182	
ઉમેદવારો	ગ્ેજરુએટ	છે...	તો	21	ઉમેદવાર	કડપલોમા	હોલડર	છે.

•	 AIMIM	 ચીફ	 અસદુદ્ીન	 ઓવૈસીએ	 કોંગ્ેસ	 પર	 આકરા	 પ્રહારો	
કરતા	 જણાવરું	 હતું	 કે,	 ભાજપે	 કોંગ્ેસને	 ચા	 પીવડાવીને	 મનાવી	
લીધી	છે.	માત્	ચા	જ	નહીં	પણ	તેની	સારે	મલાઈ	પણ	છે.	ગુજરાતમાં	
છેલ્ા	27	વર્થરી	ભારતીર	જનતા	પાટટી	જીતે	છે	તેનું	કારણ	માત્ને	
માત્	કોંગ્ેસ	છે.

•	 પોરબંદર	ખાતે	જહનદી	નરૂઝ	ચેનલના	કડબેટના	કાર્થક્રમમાં	દારૃકડરા	
ઘુસી	આવરા	 હતા	અને	એનકર	સામે	બફાટ	કરવા	લાગરા	 હતા.	
જેના	 કારણે	 આ	 એનકરે	 જાહેરમાં	 ભાજપના	 નેતાને	 કહ્યું	 કે,	
‘ગુજરાતમાં	દારૃબંધી	છે	પણ	મારે	અફસોસ	સારે	કહેવું	પડે	છે	કે	
જે	લોકો	મારી	સારે	વાત	કરવા	આવી	રહ્ા	છે	તેમાંના	કેટલાક	દારૃ	
પીને	આવેલા	છે.

•	 દ્ારકા	બેઠકરી	ભાજપના	ઉમેદવાર	પબુભા	માણેકે	તેમની	સભામાં	
વાણીજવલાસ	કરતાં	પણ	રાહુલ	ગાંધીનું	નામ	લીધા	 જવના	કહ્યું	કે,	
‘તેણે		દાઢી	વધારી	છે	એટલે	કારદેસર	સદામ	હુસેન	જેવો	લાગે	છે.	
આ	દેશનો	કમો	છે.	

•	 આણંદ	 :	 છેલ્ા	 ૨૦	 વર્થરી	 પ્રારજમક	 સુજવધાઓરી	 વંજચત	 રહેવા	
પામેલ	 આણંદ	 શહેરની	 સાતેક	 જેટલી	 સોસારટીઓના	 ૧,૫૦૦	
જેટલા	 મતદારોએ	 સોસારટી	 બહાર	 ચૂંટણી	 બજહષકારના	 સૂચક	
બેનરો	લગાવતા		રાજકીર	ગરમાવો	વરાપી	જવા	પામરો	છે.	

•	 વડોદરામાં	ભારતીર	જનતા	પાટટીના	ત્ણ	નેતાઓ	સામે	એટ્ોજસટીની	
ફકરરાદ	 નોંધાઈ	 છે.	 કાસકીવાળ	 જવસતારમાં	 ચૂંટણી	 પ્રચારમાં	
ભાજપના	ત્ણેર	નેતાઓ	ગરા	હતા,	તે	 સમરે	આ	 	ઘટના	બની	
હતી.	 ફકરરાદી	 અજર	 તડવીએ	 ભાજપના	 ત્ણેર	 નેતાઓ	 પર	
પોતાની	ફકરરાદમાં	જાજત	જવરરક	અપમાનનો	આક્ષેપ	કરયો	હોવાનો	
વાત	સામે	આવી	 રહી	છે.	આ	મામલે	 DYSP	દ્ારા	સમગ્	મામલે	
તપાસ	શરૂ	કરાઇ	છે.

માલધારી સમાજ લાલઘૂમ, 
ભાજપ હવરુદ્ધ કરિે મતદાન

અમદાવાદ 
માલધારી સમાજની માંગણીઓ પૂરી ન થતા સમાજના 

અગ્ણીઓ લાલઘુમ થયા છે, અને ભાજપ હવરોધી મતદાન 
કરવાની જાહેરાત કરી છે. ગુજરાત માલધારી મહાપંચાયતના 
પ્રવક્ા નાગજી દેસાઈએ જાહેરાત કરી કે, આ હવધાનસભાની 
ચૂંટણીમાં માલધારી સમાજ ભાજપ હવરોધમાં મતદાન કરિે. 
ગુજરાત માલધારી મહાપંચાયતના પ્રવક્ા નાગજી દેસાઈએ 
કહ્ં કે, માલધારી સમાજના પડતર પ્રશ્ો ઉકેલવામાં ભાજપ 
હનષફળ ગયું છે. આવનારા સમયમાં માલધારી સમાજની 
અવગણના ન થાય તેમજ સમાજના જુના પ્રશ્ો હનકાલ 
કરવામાં ભાજપ હનષફળ છે. માલધારી વસાહતો બનાવવાની 
અમારી માંગ પણ પૂણ્ષ નથી કરાઈ. િરમમાં આવી માલધારી 
મત બગાડિે તો આવનારી પેઢી માફ નહહ કરે. આ સાથે 
નાગજી દેસાઈએ ભાજપ હવરોધી મતદાન કરી સરકારની 
સાન ઠેકાણે લાવવા સમાજને આહવાન કયુું છે.

કદનુ મામાએ કહ્ં; ‘હું 
કોઈનાથી ડરતો નથી’

વડોદરા
પાદરાના અપક્ ઉમેદવાર કદનેિ 

પટેલ ઉફકે કદનુ મામાએ બરોડા ડેરીના 
ચેરમેન પદેથી રાજીનામું આપયું છે. કદનેિ 
પટેલ ઉફકે કદનુ મામાએ હવધાનસભાની 
ચૂંટણી અપક્માં લડતાં હોવાથી રાજીનામું 
આપયું છે. ચૂંટણી લડતો હોવ તયારે ડેરીનું 
સંચાલન માટે સમય ન ફાળવી િકાય 
એટલે કદનુ મામાએ રાજીનામું આપયું 
છે.  પાદરાના અપક્ ઉમેદવાર કદનેિ 
પટેલ ઉફકે કદનુ મામાએ જણાવયું હતું કે, 
કોઈના ડરાવવાથી રાજીનામું નહહ આપયું, 
હું કોઈનાથી ડરતો નથી. ડેરીના હનયામક 
મંડળ એ હજી સુધી રાજીનામું સવીકાયુું 
નથી. કદનુ મામા ચૂંટણી પહેલાં પાળ 
બાંધી રહ્ા છે. 

ચૂંટણીમાં શંભુ મેળો : ભાજપ-કોંગ્ેસ જ નહીં કુલ ૭૦ પક્ો મેદાનમાં
અમદાવાદ: ગુજરાત હવધાનસભાની ચૂંટણીમાં આ વખતે ભાજપ-કોંગ્ેસ-આપ વચ્ે રસપ્રદ 

હત્પાંહખયો જંગ જોવા મળિે તેમાં બેમત નથી. અલબત્ત, માત્ આ ત્ણ પક્ નહીં કુલ ૭૦ નાના-મોટા 
પક્ોએ પણ આ વખતે હવધાનસભાની ચૂંટણીમાં ઝુકાવયું છે. વર્ષ ૨૦૧૭ની હવધાનસભાની ચૂંટણીમાં 
કુલ ૬૬ પક્ વચ્ે ટક્કર થઇ હતી. આમ, ગત ચૂંટણીની સરખામણીએ પક્ોની સંખયામાં વધારો થયો 
છે. ગુજરાતમાં ૧ અને ૫ કડસેમબરે બે તબક્કામાં ૧૮૨ બેઠકો માટે મતદાન યોજાિે. પ્રથમ તબક્કામાં 
૮૯ બેઠકો માટે ૩૯ રાજકીય પક્ોના અને અપક્ મળીને કુલ ૭૮૮ ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. જેમાં ૭૦ 
મહહલાઓ અને ૭૧૮ પુરૃર ઉમેદવારોનો સમાવેિ થાય છે. પ્રથમ તબક્કામાં ૩૩૯ અપક્ ઉમેદવારો 
ચૂંટણી લડી રહ્ા છે. બીજા તબક્કામાં ૯૩ બેઠકો પર યોજાનાર ચૂંટણીમાં ૬૦ રાજકીય પક્ો તથા અપક્ 
ઉમેદવારો મળીને કુલ ૮૩૩ ઉમેદવારો વચ્ે ચૂંટણી યોજાિે. 

અમદાવાદ
ગુરૂવારે વડાપ્રધાન નરેનદ્ર 

મોદીએ ગુજરાત પ્રવાસના બીજા 
કદવસે પાલનપુર તેમજ મોડાસામાં 
જનસભાઓ સંબોધી હતી. તયારબાદ 
મોદી દહેગામ પહોંચયા હતા. આ 
દરહમયાન તેમણે કહ્ં હતું કે, ‘હું 
કદલહીમાં છું, આ મારું સપનું છે, આ 
સપનું પુરૂ કરવાં કમલને મોકલવું 
પડિે’ વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્ં કે, હું 
અહીં દહેગામની પ્રજાને અહભનંદન 
આપવા આવયો છું. બપોરના સમયે 
આટલી મોટી સંખયામાં તમામ 
લોકોએ ઉપસસથત રહી વટ પાડી દીધો. 
આઝાદીના ૭૫ વર્ષના અમૃતકાળમાં 

આ પહેલી ચૂંટણી છે. આ માત્ પાંચ 
વર્ષ માટેની ચૂંટણી નથી પણ આગામી 
૨૫ વર્ષ બાદ ગુજરાત કેવું દેખાિે તે 
માટેની ચૂંટણી છે. તમામ સમૃદ્ધ દેિોના 
માપદંડોની આગળ ગુજરાત હોય તે 
માટે આપણે કામ કરવાનું છે. આજે 
ગુજરાતે જે ૨૦ વર્ષમાં કરી બતાવયું 
છે, તેમાં આતમસાદ કરી મૂળભૂત 
હવકાસ કરી મુખય રાજય તરીકે આગળ 
વધયું છે. હું જયારે પ્રથમવાર મુખયમંત્ી 
બનયો તયારે વીજળી માટે માંગ કરાઈ 
હતી. આજે ૨૪ કલાક વીજળી જોવા 
મળી રહી છે. અમારી સરકારે ઘરે ઘરે 
નળથી જળ અને હસંચાઈ માટે પાણી 
પહોંચાડી રહી છે. 

ચૂંટણીમાં ‘દાદા’ઓનો દબદબો! 10,357 
િતાયુ મતદારો લોકિાહીને રાખિે જીવંત

ગાંધીનગર
ગુજરાત હવધાનસભા ચૂંટણી-

2022માં બન્ે તબક્કામાં થઈને 
કુલ 4,91,35,400 મતદારો પૈકી 
10,357 િતાયુ મતદાતા મતદાન 
કરિે. રાજયમાં કુલ 10,357 િતાયુ 
મતદાતાઓ પૈકી પ્રથમ તબક્કામાં 89 
બેઠકો પર યોજાનાર ચૂંટણીમાં 5,115 
જયારે બીજા તબક્કામાં 93 બેઠકો પર 
5,242 િતાયુ મતદાતાઓ મતદાન 
કરિે, એમ મુખય હનવા્ષચન અહધકારી 
શ્ીમતી પી. ભારતીએ જણાવયું છે.

ગુજરાત હવધાનસભા ચૂંટણીમાં 

કુલ 10,357 િતાયુ મતદાતા નોંધાયા 
છે. જેમાં સૌથી વધુ િતાયુ મતદાતા 
ધરાવતા પ્રથમ પાંચ હજલ્ાઓમાં 
અમદાવાદમાં 1,500, વડોદરામાં 
716, ભાવનગરમાં 628, રાજકોટમાં 
547 અને દાહોદ હજલ્ામાં 531 
મતદાતાઓ છે. જયારે રાજયમાં સૌથી 
ઓછા િતાયુ મતદાતાઓ ધરાવતા 
પાંચ હજલ્ામાં ડાંગમાં 08, તાપીમાં 
67, નમ્ષદા માં 69, પોરબંદરમાં 
109 તેમજ પાટણ હજલ્ામાં 125 
મતદાતાઓ નોંધાયા છે.

ઉત્તર ગુજરાતમાં અમદાવાદ 

હજલ્ામાં 1,500, બનાસકાંઠામાં 382, 
ગાંધીનગરમાં 260, મહેસાણામાં 238, 
અરવલ્ીમાં 200, સાબરકાંઠામાં 164 
તેમજ પાટણ હજલ્ામાં 125 િતાયુ 
મતદારો નોંધાયા છે.

જયારે સૌરાષ્ટ્રમાં ભાવનગર 
હજલ્ામાં 628, રાજકોટમાં 547, 
કચછમાં 444, જુનાગઢમાં 395, 
અમરેલીમાં 372, જામનગરમાં 298, 
ગીર સોમનાથમાં 278, સુરેનદ્રનગરમાં 
278, મોરબીમાં 175, દેવભૂહમ 
દ્ારકામાં 174, બોટાદમાં 168 તેમજ 
પોરબંદરમાં 109 િતાયુ મતદારો છે.
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તા.1 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ રામ 
મંદિરની પ્ાણ પ્તતષાાઃ અતમત શાહ

રાજકોટ
સૌરાષ્ટ્રમાં ગઈકાલે વડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોિીએ એક 

દિવસમાં ધોરાજી,અમરેલી, બોટાિ અને વેરાવળમાં સભા 
સંબોધ્ા બાિ કેનદ્રી્ ગૃહમંત્ી અતમત શાહે સૌરાષ્ટ્રમાં ત્ણ 
તજલ્ાઓમાં પ્ચારનયું રણશીંગયુ ફૂંકીને કહ્ં કોંગ્ેસ 2017માં 
કટાક્ષ કરતી કે રામમંદિર વહી બના્ેંગે પણ તતતિ નહીં િેંગે 
તો કોંગ્ેસના નેતાઓ લખી રાખે, તા. 1 જાન્યુઆરી 2024ના 
ભવ્ રામમંદિરની પ્ાણ પ્તતષા િશે. ત્ણે્ સભામાં તેમણે 
મયુખ્તવે કોંગ્ેસ અને રાહયુલ ગાંધી ઉપર પ્હારો ક્ાયા હતા. 
તેમણે કહ્ં કે કાશમીરમાં ક. 370 ભાજપ સરકારે હટાવી 
છે પયુલવામા હયુમલા વખતે સર્જીકલ સ્ટ્ાઈક કરીને નરેનદ્ર 
મોિીએ ભારતી્ સીમા સાિે છેડછાડ નહીં કરવાનો તવશ્વને 
મેસેજ આપી િીધો છે. ભારતી્ સેનાની વીરતા પર શંકા 
કરનાર આજે ગયુજરાત પર રાજ કરવા નીકળ્ા છે.

અંજાર તાલયુકા પંચા્તના પૂવયા 
પ્મયુખ પાસેિી ૧૮ લાખ મળ્ા

ગાંધીધામ
રેંજ આઈ.જી.ની ટીમ આદિપયુરના ૫/એમાં રહેતા 

અને જે તે સમ્ે કોંગ્ેસ પક્ષ સાિે જોડા્ેલા અને અંજાર 
તાલયુકા પંચા્તના પ્મયુખ રહી ચયુકેલા અંિાતજત ૮૦ 
વર્ષી્ શંભયુભાઈ માિેવાભાઈ આહીરના ઘરે પરવાના 
વાળો તહાિ્ાર જમા ન િતાં રેનજ આઈ.જી.ની ટીમ 
તપાસ માટે ગઈ હતી. પરંતયુ તપાસ માટે ગ્ેલી ટીમ સાિે 
બોલાચાલી િતા સ્િાતનક પોલીસની ટીમ પણ બોલાવવામાં 
આવી હતી અને બાિમાં મામલો શાંત પાડ્ો હતો. પરંતયુ 
આ વેળાએ તપાસમાં આવેલી ટીમને વૃદ્ધ આગેવાન પાસે 
મોટા પ્માણમાં રોકડ હોવાની શંકા જતાં ચૂંટણી ફલાઈંગ 
સ્કોડને આ બાબતની જાણ કરવામાં આવતા ટીમ તાતકાતલક 
શંભયુભાઈના ઘરે પહોંચી ગઈ હતી અને તપાસ કરતા તેમના 
પાસેાિી રૂ. ૧૮,૦૧,૫૦૦ રોકડા મળી આવ્ા હતા. 

અમદાવાદ
ગયુજરાત તવધાનસભાની ચૂંટણીના 

બીજા તબક્ામાં કુલ ૯૩ બેઠકો 
પર ૮૩૩ ઉમેિવારો ટકરાશે. 
પ્િમ તબક્ાની ૮૯ બેઠકોમાં કુલ 
૮૯ બેઠકો માટે ૭૮૮ ઉમેિવારો 
મેિાનમાં છે. આમ, કુલ ૧૮૨ બેઠક 
પર ૧૬૨૧ ઉમેિવારો વચ્ે જંગ 
જામશે. વર્યા ૨૦૧૭ની તવધાનસભાની 
ચૂંંટણીમાં ૧૮૨૮ ઉમેિવારો હતા. 
આમ, તવધાનસભાની ગત ચૂંટણી 
કરતાં ઉમેિવારોની સંખ્ામાં ઘટાડો 
નોંધા્ો છે. બંને તબક્ામાંિી સૌિી 
વધયુ ૨૪૯ ઉમેિવારો અમિાવાિ 
તજલ્ામાંિી જ્ારે સૌિી ઓછા ચાર 
ઉમેિવારો ડાંગમાંિી છે.

બીજા તબક્ામાં કુલ ૮૩૩ 
ઉમેિવાારોમાંિી ૭૬૪ પયુરુર્ અને ૬૯ 
મતહલા છે. આમ, કુલ ઉમેિવારોમાં 
મતહલાઓનયું પ્માણ ૧૦ ટકા પણ 
નિી. પ્િમ તબક્ામાં કુલ ૭૮૮ 
ઉમેિવારોમાંિી ૭૦ મતહલા હતી. 
આ રીતે કુલ ૧૬૨૧ ઉમેિવારોમાંિી 
મતહલાઓનયું પ્માણ ૧૩૯ છે. વર્યા 
૨૦૧૭ની તવધાનસભા ચૂંટણીમાં 
૧૨૬ મતહલા ઉમેિવારો હતી. 
આમ, તવધાનસભાની ગત ચૂંટણી 
કરતાં મતહલા ઉમેિવારોની સંખ્ામાં 
સાધારણ વધારો નોંધા્ો છે. આ 
વખતે પ્િમ તબક્ામાં ભાજપે ૯, 
કોંગ્ેસે ૬ અને આપ દ્ારા પાંચ 

મતહલા ઉમેિવારોને દટદકટ આપવામાં 
આવી છે.

બીજા તબક્ામાં ૬૦ પક્ષોએ 
તેમના ઉમેિવારોને મેિાનમાં ઉતા્ાયા 
છે.જેમાં ભાજપ-આપે તમામ ૯૩ 
બેઠક, કોંગ્ેસે ૯૦, બીએસપીએ 
૪૪,  બીટીપીએ ૧૨, સમાજવાિીએ 
પાટષીએ પાંચ, એનસીપીએ બે બેઠક 
પર પોતાના ઉમેિવારોને તક આપી 
છે. કુલ ૨૮૫ અપક્ષ ઉમેિવારોએ 
પણ પોતાનયું નતસબ અજમાવવા 
ચૂંટણીના મેિાનમાં ઝયુકાવ્યું છે. આ 
વખતે બંને તબક્ામાં કુલ ૬૨૪ 
અપક્ષ ઉમેિવારો છે.

ફોમયા નામંજૂર કરાતાં 
અપક્ષ ઉમેિવારે ચીફ 
જસસ્ટસને અરજી કરી

અમદાવાદ
પોતાનયું નામ ખોટી રીતે અસ્વીકાર 

કરવાના તજલ્ા ચૂંટણી અતધકારીના 
તનણયા્િી નારાજ િઇ વેજલપયુર 
તવધાનસભા મતતવસ્તારના અપક્ષ 
ઉમેિવાર તવક્રમતસંહ જટયુભા પરમારે 
હાઇકોટયાના ચીફ જસસ્ટસ, સમક્ષ 
ફદર્ાિ કરતી ચૂંટણીલક્ષી અરજી કરી 
છે. અરજિાર તવક્રમ પરમારે પોતાની 
ફદર્ાિમાં જણાવ્યું છે કે, વેજલપયુર 
તવધાનસભા બેઠક માટે ઉમેિવારી 
પત્ ભ્યુયા હતયું. ત્ારબાિ તા.૧૮-૧૧-
૨૦૨૨ના રોજ રાત્ે ૩-૦૪ તમતનટે 
આવ્ો હતો અને આપના ફોમયાની 
માહતીમાં અમયુક મયુદ્ા ભરેલ નિી તેમ 
જણાવી ફોમયા નામંજર કરાવ્યું હતયું.

2012, 2017ની ચૂંટણી કરતાં ઉમેદવારાેમાં ઘટાડાે નાંધાયાે

બીજા તબક્ાની ચૂંટણીનયું તચત્ સ્પષ્ટ િ્યું
૯૩ બેઠક માટે ૮૩૩ ઉમેિવાર મેિાનમાં

૩૦૦થી વધુ ઉમેદવાર ગુનાથી ખરડાયેલા
અમદાવાદ : બંને તબક્ાના કુલ મળીને ૧૬૨૧ ઉમેિવારોમાંિી ૩૧૩ 

જેટલા ઉમેિવારો તવતવધ ગયુનાિી ખરડા્ેલા છે. ગત ચૂંટણીની સરખામણીએ કુલ 
ઉમેિવારોની સંખ્ા ઘટી છે પરંતયુ બીજી બાજયુ િાગી ઉમેિવારોની સંખ્ા ૨૫૩િી 
વધીને ૩૧૩ િઈ છે એટલે કે પાંચ ટકા િાગી ઉમેિવારો આ વખતની ચૂંટણીમાં 
વધ્ા છે. બંને તબક્ાની ચૂંટણીમાં કુલ મળીને ૩૧૩ ઉમેિવારો સામે તવતવધ 
પ્કારના પોલીસ કેસ -ગયુના નોંધા્ા છે. આ વખતની ચૂંટણીમાં પ્િમ તબક્ામાં 
૭૮૮ અને બીજા તબક્ામાં ૮૩૩ ઉમેિવારો સતહત ૧૬૨૧ ઉમેિવારો ચૂંટણી 
મેિાને છે ત્ારે ૧૬૨૧ ઉમેિવારોમાંિી તવતવધ પાટષીઓના અને અપક્ષ સતહતના 
૩૧૩ ઉમેિવારો ગયુનાઈત ઈતતહાસ ધરાવતા છે. ચૂંટણી પંચના તન્મ મયુજબ આ 
વખતે િરેક પાટષીઓએ પોતાના ગયુનાઈત ઈતતહાસ ધરાવતા ઉમેિવારો કે જેઓની 
સામે પોલીસ કેસ િ્ેલા છે તેઓની પયુરી તવગતો વેબસાઈટ પર મયુકવી અને 
લોકો સયુધી પહોંચે તે માટે અખબારોમાં જાહેરાત સ્વરૃપે આપવી ફરજી્ાત છે.  
જે મયુજબ ભાજપના ૨૮ ,કોંગ્ેસના ૩૦ અને આપના ૧૫ ઉમેિવારો ગયુનાિી 
ખરડા્ેલા છે.આ ઉપરાંત અન્ કેટલીક સ્િાતનક પાટષીઓના ઉમેિવારો છે.

જૂની પેનશનની ખાતરી 
આપનાર પક્ષને જ મત

અમદાવાદ
ગયુજરાતના ૧૨ લાખિી વધયુ 

પેનશનસયાને જૂની પેનશન ્ોજનાનો 
લાભ આપવાની ખાતરી આપનાર 
રાજકી્ પક્ષને જ મત આપવાનો 
તનધાયાર પેનશનરોઅે વ્ક્ત ક્યો છે. 
ગયુજરાત સરકારના તમામ પેનશનસયા 
એસોતસ્ેશનોએ સાિે મળીને આ 
તનણયા્ લીધો છે. ગયુજરાતમાં તનમણયુંક 
િ્ેલ તમામ કમયાચારીઓ, તશક્ષકો 
અને અદકારીઓ માટે સરકારે જયુની 
પેંશન ્ોજનાનો અમલ બંધ કરીને 
શેરબજાર આધાદરત નવી પેંશન 
્ોજના ૨૦૦૫િી અમલમાં મૂકી 
છે. છેલ્ા ઘણા વર્યોિી સરકારી 
કમયાચારીઓ સમગ્ ભારતના તમામ 
રાજ્ોમાં જયુની પેંશન ્ોજનાની 
માંગણી માટે લડત ચલાવી રહ્ા છે.

ઈલેકશન ઈફેકટ : 
ખાિીના વેચાણમાં ૨૦ 

ટકાનો વધારો
અમદાવાદ

તવધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવતાં 
જ નેતાઓને ખાિીની ્ાિ આવી છે. 
આ જ કારણ છે કે છેલ્ા ૧૦ દિવસમાં 
ખાિીના વેચાણમાં ૨૦ ટકા સયુધીનો વધારો 
િ્ો છે. તવધાનસભાની ચૂંટણી જાહેર 
િ્ા બાિ છેલ્ા ૧૦ દિવસ િરતમ્ાન 
અમિાવાિમાં આવેલી ખાિીની તવતવધ 
િયુકાનમાંિી લાખો રૂતપ્ાની સફેિ-રંગીન 
ખાિી, પોલીવસ્ત્, રેશમ ખાિી સતહત 
ગાંધી ટોપી ખરીિી કરવામાં આવી 
છે. ચૂંટણી નજીક આવશે તેમ ખાિીના 
વેચાણમાં હજયુ વધારો િા્ તેમ મનાઇ 
રહ્ં છે. ચૂંટણીની જાહેરાત િતાં રાજકી્ 
પક્ષોના ઉમેિવારો, પ્ચારકોએ ખાિીની 
ખરીિી કરવાની શરૂઆત કરી હતી.

રાજકોટ
સોમવારે કોંગ્ેસના પૂવયા અધ્ક્ષ 

રાહયુલ ગાંધીએ રાજકોટના 
શાસ્ત્ીમેિાનમાં ઉમટેલી જનમેિનીને 
18 તમતનટના વક્તવ્માં જણાવ્યું 
કે આ સરકારે માનીતા બે ત્ણ 
ઉદ્ોગપતતઓનો રસ્તો સાફ કરવા 
માટે ગયુજરાત સતહત 
િેશની કરોડરજ્યુ સમાન 
નાના અને મધ્મ વેપાર 
ઉદ્ોગોને નોટબંધી અને 
પછી જી.એસ.ટી. ઝીંકીને 
તિા વેપારીઓ,ખેડૂતોને કોઈ 
રાહતો નહીં આપીને ભાંગી નાંખ્ા છે. 
બીજી તરફ ઉદ્ોગગૃહોના અબજો રૂ।.
ના િેવા માફ કરી કોંગ્ેસે જે સરકારી 
જાહેર સાહેસો ધમધમતા ક્ાયા તેનયું 
ખાનગીકરણ કરી માનીતાઓને 

સોંપી ્યુવાઓને સરકારી નોકરીની 
તક તછનવી છે. તેમણે કહ્ં મોટા 
ઉદ્ોગગૃહો બેનકના અબજો રૂ।.
ભરે નહીં તો તેને એન.પી.એ. ગણી 
લેવા્ અને માફ કરી િેવા્, પરંતયુ, 
કોઈ ખેડૂત કે વેપારી પચાસ હજારની 
લોન ન ભરે તો તે બેનક દડફોલટર 

કહેવા્ એ છે ભાજપ 
સરકારનો અસલી ચહેરો. 
કોરોનાના કમમરતોડ માર 
પછી પણ ખેડૂતોને કૃતર્તવમો 
અપા્ો નિી, વેપારીઓને 
કોઈ રાહતો અપાઈ નહીં. 

સરકારની આવી નીતત  નાના અને 
મધ્મ વેપાર ઉદ્ોગોને ખતમ કરવા 
માટે અને તે સાિે અરબપતતઓને 
વધયુ ધતનક બનાવવા માટેની છે. આમ 
નાગદરકોને મોંઘવારીમાં પીસા્ છે.

સોતશ્લ મીદડ્ા 
એકસપટયાની દડમાનડ વધી

અમદાવાદ
તવતવધ પાટષીના અનેક ઉમેિવારોએ 

પોતાના પ્ચાર માટે સોતશ્લ તમડી્ા 
એકસપટયાનો પણ પોતાની ટીમમાં 
સમાવેશ ક્યો છે. જેિીે સોતશ્લ 
તમડી્ામાં રીલ અને પોસ્ટની મિિિી  
મહત્તમ મતિારો સયુધી પહોંચી શકા્. 
સાિેસાિે મોબાઇલ નંબરના ડેટા 
સપલા્ કરતી એજનસીઓની દડમાનડ 
પણ વધી છે.ગયુજરાત તવધાનસભામાં 
હવે પ્ચાર પધધતત બિલાઇ રહી છે. 
અને ખયુબ ઓછા દિવસો હોવાિી હવે 
ડોર ટયુ ડોર સંપક્ક કરીને મતિારો સયુધી 
પહોંચવાનો સમ્ ખયુબ ઓછો હોવાને 
કારણે અનેક ઉમેિવારોએ ડીજીટલ 
માધ્મનો ઉપ્ોગ શરૂ ક્યો છે. આ 
માટે સોતશ્લ તમડી્ા એકસપટયાને 
પોતાની ટીમમાં સામેલ ક્ાયા છે.

ભાજપનો સપાટો, 
વાઘોદડ્ા-પાિરાના 51 
બળવાખોરો સસ્પેનડ

વડોદરા 
વડોિરામાં પક્ષ તવરોધી કામગીરી 

કરનાર સામે ભાજપે મોટી કા્યાવાહી 
કરી છે. ભાજપે એક સાિે 51 લોકોને 
સસ્પેનડ ક્ાાં છે. જેમાં મોટાભાગના 
પાિરા અને વાઘોદડ્ાના બળવાખોરો 
સામેલ છે. જેમા પાિરા નગરપાતલકાના 
10 સિસ્્ોને પણ સસ્પેનડ કરા્ા છે. 
જ્ારે વાઘોદડ્ા તવધાનસભામાં અપક્ષ 
ઉમેિવારી કરનાર મધયુ શ્ીવાસ્તવની 
પયુત્ી નીલમ શ્ીવાસ્તવને પણ ભાજપે 
સસ્પેનડ કરી છે. મધયુ શ્ીવાસ્તવ અને 
દિનયુ મામાએ પક્ષિી તવરોધમાં જઈને 
અપક્ષ ઉમેિવારી કરી છે. ત્ારે ભાજપે 
ગત અઠવાદડ્ે જ આ બંને બળવાખોર 
નેતાઓને સસ્પેનડ ક્ાયા હતા.

દાહોદ 
કોઈપણ નેતા એક ટમયા માટે પણ 

ધારાસભ્ બની જા્ તો એ નક્ી છેકે 
ધારાસભ્ની સંપતત્તમાં મોટો ઉછાળો 
આવે છે.. અિવા તો એ ધારાસભ્નો 
રુઆબ અને જીવનશૈલી એક વારમાં 
જ બિલી જા્ છે.. પરંતયુ આજે તમને 
એક એવા નેતાની વાત કરવી છે જે બે 
ટમયા સયુધી ધારાસભ્ રહ્ા બાિ પણ 
આજે ગરીબીનયું જીવન જીવે છે, ખેતી 
કરીને પોતાનયું ગયુજરાન ચલાવે છે અને 
નતળ્ાવાળા કાચા મકાનમાં રહે છે. 

જૂના-કાચા મકાનમાં રહેતા અને ખેતીકામ 
કરતા આ વૃદ્ધ છે િાહોિની લીમખેડા 
તવધાનસભા બેઠકના પૂવયા ધારાસભ્ 
વીરતસંહભાઈ મોહતન્ા. પૂવયા ધારાસભ્ 
વીરતસંહભાઈ 3 પયુત્ોના પદરવાર સાિે 
રહે છે અને ખેતી કામ કરીને પોતાનયું 
ગયુજરાન ચલાવે છે. તેઓને સરકાર 
તરફિી કોઈ પેનશન કે કોઈ ્ોજનાનો 
લાભ મળતો નિી. વીરતસંહભાઈ 
મોહતન્ા લીમખેડા તાલયુકાના અંતદર્ાળ 
ખીરખાઈ ગામમાં રહે છે. 91 વર્યાની 
ઉંમરે પણ તેઓ જાતે ખેતીકામ કરે છે.

GST, નોટબંધીથી ભાજપે અરબપતિઓનો 
રસિો સાફ કરવા નાના ધંધા ખિમ કયાયા- રાહુલ

ગરીબો કરિા પણ બદિર હાલિમાં 
જીવે છે ગુજરાિના અેક પૂવયા ધારાસભય

અમદાવાદ
ગયુજરાતમાં ભ્રષ્ટાચારનયું નામ એ 

વ્વહાર છે અને િરેક જગ્ાએ પૈસા 
આપ્ા તવના કોઇ કામ િતયું નિી. 
ગયુજરાતની િિયાનાક મોરબી કરૂણાંતતકાને 
લઇ શાસક સરકારમાં કોઇએ રાજીનામયું 
પણ ના આપ્યુ કે નૈતતકતાના ધોરણે 
જવાબિારી ના સ્વીકારી તે આઘાતજનક 
વાત છે એ મતલબના ગંભીર આક્ષેપો 
આજે કોંગ્ેસના રાષ્ટ્રી્ નેતા અને 
લોકસભા સાંસિ મનીર્ તતવારીએ ક્ાયા 
હતા. પાલડી સસ્િત કોંગ્ેસના રાજીવ 

ગાંધી ભવન ખાતે  મનીર્ તતવારીના 
હસ્તે એલઇડી અનાવરણના કા્યાક્રમ 
્ોજા્ો હતો. આ એલઇડી પર કોંગ્ેસ 
દ્ારા ભાજપની તનષફળતા અને કોંગ્ેસના 
કામો સતહત રાહયુલ ગાંધીની પિ્ાત્ાનયું 
લાઇવ પ્સારણ કરાશે. આ પ્સંગે મનીર્ 
તતવારીએ જણાવ્યું હતયું કે, ગયુજરાતમાં 
જીએસટીના અતવચારી અમલિી 
૨.૩૦ લાખ લઘયુ ઉદ્ોગ બંધ િ્ા છે. 
એમએસએમઈ સેકટરમાં ૧૦ લાખ 
કરોડની લોન બાકી છે. નાના ઉદ્ોગો 
નયુકસાન કરી રહ્ાં છે.

ગયુજરાતમાં િરેક તવભાગમાં પૈસા આપો તો જ 
કામ િા્ છે : કોંગ્ેસ સાંસિ મનીર્ તતવારી

તજલ્ો બેઠક ઉમેદવારો      
અમદાવાદ ૨૧ ૨૪૯
બનાસકાંઠા ૦૯ ૭૫
વડોદરા ૧૦ ૭૨
આણંદ ૦૭ ૬૯
મહેસાણા ૦૭ ૬૩
ગાંધીનગર ૦૫ ૫૦
ખેડા ૦૬ ૪૪
પાટણ ૦૪ ૪૩
પંચમહાલ ૦૫ ૩૮
દાહોદ ૦૬ ૩૫
અરવલ્ી ૦૩ ૩૦
સાબરકાંઠા ૦૪ ૨૬
મહીસાગર ૦૫ ૨૨
છોટા ઉદેપુર ૦૩ ૧૭
કુલ  ૯૩ ૮૩૩



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 15FRIDAY, 25 NOVEMBER, 2022 નેશનલ

નવી દિલ્ી
જયપુરમાં બુધવારે સવારે એક 

સનસનીખેજ ઘટના સામે આવી છે. અહીં 
26 વર્ષીય અંજલિને બીજા ધમ્મમાં િગ્ન 
કયા્મ બાદ બાઇક પર આવેિા બે યુવકોએ 
રસ્ા વચ્ે ગોળી મારી દીધી હ્ી. યુવ્ી 
બેહોશ થઈને રસ્ા પર જ પડી ગઈ હ્ી. 
િોકોએ ્ેને પહેિા કાવટીયા હોસસપટિમાં 
દાખિ કરી હ્ી. પીઠના ભાગે ગોળી 
વાગી હોવાથી હાિ્ નાજુક છે.

અંજલિના પલ્ અબદુિ િ્ીફે કહ્ં 
કે, ‘મારા પરરવારના સભયો મને ઘણા 
સમયથી પરેશાન કરી રહ્ા હ્ા. મારા 

સંબંધી રરયાઝ ખાને ફાયરરંગ કયુું હ્ું.’ 
અંજલિ જયપુરના મુરિીપુરામાં પલ્લવી 
સટુરડયો પાસેની ગિીમાં રહે છે. બુધવારે 
સવારે 10 વાગયાના સમયે હું કામ પર 
જવા માટે પગપાળા ઘરેથી નીકળયો હ્ો. 
્ેમના પર સવારે 10.29 વાગયે ઘરથી 
દોઢ રકિોમીટર દૂર હુમિો થયો હ્ો. 
અંજિી આયુવવેરદકની દુકાનમાં કામ કર્ી 
હ્ી. અબદુિે કહ્ં, ‘અમે એક વર્્મ પહેિા 
કોટ્મ મેરેજ કયા્મ હ્ા. મારો પરરવાર ્ેની 
લવરુદ્ધ હ્ો. મારો મોટો ભાઈ અબદુિ 
િ્ીફ અને ્ેનો સાથી રરયાઝ ખાન અમને 
પરેશાન કર્ા હ્ા.

જયપુરમાં અનય ધમ્મમાં લગ્ન કરનાર 
યુવતીને ગોળી મારી, ્ાલત નાજૂક

ઉત્તર પ્રદેશમાં કેન્દ્ીય મંત્ી 
કૌશિ રકશોરના ભત્ીજાએ 
િખનૌમાં કરી આતમહતયા

મુંબઈ
કેન્દ્ીય શહેરી લવકાસ રાજય મતં્ી અન ેભાર્ીય જન્ા 

પાટષી િખનૌની મોહનિાિગજં બેઠક પરથી સાસંદ કૌશિ 
રકશોરના ભત્ીજા નદંરકશોરે ફાસંી િગાવીન ે આતમહતયા 
કરી િીધી છે. નંદરકશોરે ઘરમા ં ગળેફાસંો ખાઈ િીધો 
હ્ો. પોિીસે ઘટના સથળે પહોંચી ્પાસ શ કરી હ્ી. 
આપઘા્નુ ં કારણ જાણવા પ્રયાસો હાથ ધરાયા છે. આ 
મામિો િખનઉના દબુગગા લવસ્ારના લબગરરયાનો છે. 
અગાઉ, કેન્દ્ીય પ્રધાન માચ્મ 2021 મા ંચચા્મમાં આવયા હ્ા 
જયારે ્મેની પુત્વધૂ અંરક્ાએ આતમહતયા કરવાનો પ્રયાસ 
કયયો હ્ો. અંરક્ા ્નેા ઘરની બહાર પહોંચી અન ે ્નેા 
હાથની નસ કાપી નાખી હ્ી.

સલચન પાયિોટ ગદ્ાર છે, 
્ેમને મુખયપ્રધાન બનાવી 
ન શકાય ઃ અશોક ગેહિો્

જયપુર
રાજસથાનના મુખયપ્રધાન અશોક ગેહિો્ે કોંગ્ેસના 

સલચન પાયિોટને ગદ્ાર ગણાવ્ા જણાવયું હ્ું કે ્ેમણે 
૨૦૨૦માં કોંગ્ેસની લવરુદ્ધ બળવો કયયો હ્ો અને મારા 
નેતૃત્વવાળી સરકારને પાડવા પ્રયત્ો કયા્મ હ્ાં ્ેથી ્ેમને 
મુખયપ્રધાન બનાવી ન શકાય. ગેહિો્ે આ લનવેદનથી 
રાજસથાનમાં કોંગ્ેસ પાટષીમાં આં્રરક ખેંચ્ાણ વધી 
રહી છે ્ે સપષ્ટ થઇ ગયું છે. કોંગ્ેસ ને્ા રાહુિ ગાંધીની 
ભાર્ જોડો યાત્ા રાજસથાનમાં પણ આવનારી છે. મધય 
પ્રદેશમાં ભાર્ જોડો યાત્ામાં ગુરૃવારે રાહુિ ગાંધી અને 
લપ્રયંકા ગાંધીની સાથે પગપાળા ચાિી રહેિા પાયિોટે 
ગેહિો્ના લનવેદન પર કોઇ પ્રલ્લરિયા આપી નથી.

અમૃતસર
પંજાબમાં ગન કલચરને ખ્મ કરવા 

માટે સરકાર અને પોિીસની મોટી 
કાય્મવાહી સામે આવી છે. હલથયારોની 
સમીક્ા કયા્મ બાદ પ્રશાસને 9 રદવસમાં 
િગભગ 900 હલથયારોના િાઇસન્સ 
રદ કયા્મ છે. જયારે 300 થી વધુ િોકોના 
શસત્ િાયસન્સ સસપેન્ડ કરી દેવામાં 
આવયા છે અને ્ેમને કારણ માંગ્ી 
નોરટસ ફટકારવામાં આવી છે. ્ેને 
પૂછવામાં આવયું છે કે હલથયારોની જર 
કેમ છે.

નકિી સરનામાં પર િાઇસન્સ મળયાં

હલથયારોની ્પાસ દરલમયાન 
મોટાભાગના હલથયાર િાયસન્સના 
સરનામા નકિી હોવાનું જાણવા મળયું 
હ્ું. જૂના લનયમ મુજબ િોકો પાસે 
એક િાયસન્સ પર ત્ણ હલથયાર હોવાનું 
પણ જાણવા મળયું છે. કેન્દ્ સરકારના 

સંશોલધ્ લનયમ મુજબ હવે એક વયલતિ 
એક િાયસન્સ પર માત્ એક જ હલથયાર 
રાખી શકશે. લનયમોમાં ફેરફાર કયા્મ 
પછી, આ િોકોએ ્ેમના હલથયારો 
સરેન્ડર કરવા પડ્ા હ્ા, જયારે આ 
િોકોએ સંબંલધ્ પોિીસ સટેશનોમાં 
હલથયારો જમા કરાવયા ન હ્ા. ્પાસ 
બાદ જિંધરમાં સૌથી વધુ 391 િાયસન્સ 
રદ કયા્મ છે. બીજી ્રફ રોપરમાં 146, 
નવાંશહરમાં 266, મોહાિીમાં 32, 
્રન્ારનમાં 19, કપૂરથિામાં 17, 
રફરોઝપુરમાં 25, પઠાણકોટમાં 01 
િાયસન્સ રદ કયા્મ છે.

પંજાબમાં ગન કલચર સામે સરકારની મોટી 
કાય્મવાહી, હલથયારના 900 િાયસન્સ રદ

ગુવા્ાટી
આસામ-મેઘાિય સરહદે િાકડાની 

દાણચોરી બંધ કરવામાં આવ્ા મંગળવારે 
વહેિી સવારે લહંસા ફાટી નીકળી હ્ી. 
આ લહંસામાં ફોરેસટ ગાડ્મ સલહ્ છ 
િોકોના મો્ થયા હ્ા. આસામ-મેઘાિય 
સરહદે ગેરકાયદે િાકડા વહન કર્ી ટ્રકને 
પોિીસે અટકાવયા બાદ લહંસા ફાટી નીકળી 
હ્ી. સાવચે્ીના પગિારૂપે 7 લજલ્લામાં 
ઈન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી દેવામાં આવી છે.

પલચિમ કાબષી આંગિોંગના પોિીસ 
અલધક્ક ઈમદાદ અિીએ આ માલહ્ી 
આપી છે. ્ેમણે જણાવયું કે આસામ 
વન લવભાગે મેઘાિય બોડ્મર પર ટ્રકને 
રોકી હ્ી. ટ્રક ચાિકે ભાગવાનો પ્રયાસ 

કયયો હ્ો. ્ેને રોકવા ફોરેસટ ગાડવે 
ગોળીબાર કયયો હ્ો. અલધકારીએ વધુમાં 
જણાવયું કે ફાયરરંગમાં ટ્રકનું ટાયર પંચર 
થઈ ગયું હ્ું. ફોરેસટ ગાડવે ટ્રક ચાિક 
સલહ્ ત્ણ િોકોને પકડી િીધા હ્ા, 
જોકે અન્ય ભાગી જવામાં સફળ રહ્ા 
હ્ા. અલધકારીએ કહ્ં કે, આ ઘટનાની 
જાણકારી નજીકના પોિીસ સટેશનને 
આપવામાં આવી હ્ી.  અને વધારાના 
પોિીસ ફોસ્મની માગ કરવામાં આવી હ્ી. 
સવારે પાંચ વાગયે પોિીસ આવ્ાની સાથે 
જ કેટિાક સથાલનક િોકો હાથમાં હલથયાર 
િઈને તયાં પહોંચયા હ્ા. ટોળાએ ફોરેસટ 
ગાડ્મ અને પોિીસને ઘેરીને ્સકરોને 
છોડાવવાની માગ કરી હ્ી. 

નવી દિલ્ી 
રદલહીના પાિમ લવસ્ારમાં એક ડ્રગસ એરડકટેડ યુવકે 

પો્ાના જ પરરવારના ચાર િોકોની ચાકુથી હતયા કરી 
નાખી હ્ી. આ યુવકને ડ્રગસમાંથી છૂટકારો અપાવવા માટે 
એક સેંટર પર દાખિ કરવામાં આવયો હ્ો જયાંથી છૂટીને 
હાિમાં જ ્ે ઘરે આવયો હ્ો અને સમગ્ પરરવારને રહેંસી 
નાખયો હ્ો. રદલહીમાં આ શ્રદ્ધા વોલકર નામની યુવ્ીની 
હતયા કરીને ૩૫ ટૂકડા કરી નાખવામાં આવયાની ઘટના 
બહાર આવયાના થોડા જ રદવસ બાદ વધુ એક હતયાકાંડ 
સામે આવયો છે. જે પણ િોકોની હતયા કરવામાં આવી છે 
્ેમાં હતયારા કેશવના ૭૫ વર્્મના દાદી દીવાના દેવી , ૫૦ 
વર્્મના લપ્ા રદનેશ અને મા્ા દશ્મના ્ેમજ ૧૮ વર્ષીય 

બહેન ઉવ્મશીનો સમાવેશ થાય છે. ૨૫ વર્ષીય કેશવને 
ડ્રગસની ટેવ પડી ગઇ હ્ી, જેને પગિે ્ેને સેંટર પર 
રાખવામાં આવયો હ્ો. ્ેણે પો્ાના મા્ા લપ્ા, દાદી, 
બહેનને રહેંસી નાખયાની આ ઘટનાની રદલહીમાં ચચા્મ છે. 

આસામ-મેઘાલય બોર્મર પર હ્ંસા 
ગોળીબારમાં ગાર્મ સહ્ત 6ના મોત

નવી દિલ્ી
લહમાચિના પહાડો પર ગ્ સપ્ાહે 

થયિેી લહમવર્ા્મની અસર હવ ે મદેાની 
લવસ્ારોમા ંજોવા મળી રહી છે. પડોશી 
પજંાબ, હરરયાણા, ચદંીગઢ અન ેરદલહીના 
મોટાભાગના શહેરોમાં િઘતુ્તમ ્ાપમાન 
10 રડગ્ી સેસલસયસથી નીચ ેગગડી ગયંુ 
હ્ુ.ં લહમાચિમાં આ રદવસોમાં પહાડો 
કર્ા મદેાની લવસ્ારોમાં ઠંડી વધ ુ પડી 
રહી છે. મોટાભાગના મદેાની લવસ્ારોમાં 
િઘતુ્તમ ્ાપમાન સામાન્ય કર્ા 1 થી 
4 રડગ્ી સસેલસયસ ઓછંુ થયંુ છે. જેના 
કારણ ે ઉના, હમીરપુર, કાંગડા જેવા 
ગરમ શહેરો સવારે અન ેસાંજે લશમિા, 

કુલુ્લ અન ે રકન્ોર કર્ા પણ વધ ુ ઠંડી 
પડવા િાગયા છે. અમૃ્સરનુ ં િઘતુ્તમ 
્ાપમાન ઘટીન ે 8.1 રડગ્ી, ચંદીગઢનું 
9.6 રડગ્ી, રદલહીના સફદરજંગનુ ં 8.0 
રડગ્ી, અંબાિાનુ ં 8.3 રડગ્ી નોંધાયંુ છે. 
્વેી જ રી્,ે લહમાચિના સૌથી ગરમ 
શહેર ઉનાનુ ં િઘતુ્તમ ્ાપમાન ઘટીને 
5.8 રડગ્ી સેસલસયસ થયંુ છે. ભંુ્રમાં 
3.8 રડગ્ી, સુદંરનગરમાં 3.5 રડગ્ી, 
સોિનમાં 5.6 રડગ્ી, મનાિીમાં 3.4 
રડગ્ી, મંડીમાં 5.6 રડગ્ી, લબિાસપુરમાં 
9 રડગ્ી, હમીરપુરમાં 6 રડગ્ી અને 
ચબંામાં 6.2 રડગ્ી િઘતુ્તમ ્ાપમાન 
નોંધાયંુ હ્ુ.ં

હ્માચલના પ્ારોમાં ્ીમવરા્મથી 
દિલ્ી સહ્ત અનેક શ્ેરોમાં ઠંરી 

રદલહીમાં ડ્રગસ એરડકટ યુવકે મા્ા-લપ્ા, 
દાદી અને બહેનની ચપપુ મારી હતયા કરી

હત્યારયાને પકડીને પયાેલીસને સયાંપનયારયા યુવકને મયારી નયાખવયાની ધમકી મળી

કેનદ્રપારા
ઓરડશાના કેન્દ્પાડા લજલ્લાના 

બલિયા બજારમાં ભગવાન 
કાલ્્મકેશ્વરની મૂલ્્મના લવસજ્મન 
સમારોહ દરલમયાન બુધવારે ફટાકડા 
ફોડ્ી વખ્ે એક મોટી દુઘ્મટના 
સજા્મઈ હ્ી. આ દુઘ્મટનામાં િગભગ 
40થી વધુ િોકો દાઝી ગયા હ્ા 
જેમને સારવાર માટે હોસસપટિમાં 
દાખિ કરવામાં આવયા છે. જેમાંથી 
25 ખૂબ જ ખરાબ રી્ે દાઝી ગયા 
છે. કેન્દ્પાડા ડીએમ અમૃ્ ઋ્ુરાજે 
જણાવયું કે, લવસજ્મન સથળ પર લવલવધ 

પૂજા પંડાિોમાં ફટાકડા ફોડવાની 
સપધા્મનું આયોજન કરવામાં આવયું હ્ું. 
્ે દરલમયાન ફટાકડામાંથી નીકળ્ી 
એક સપાક્ક ફટાકડાના ઢગિા પર પડી 
જેના કારણે લવસફોટ થયો અને િોકો 
દાઝી ગયા. માલહ્ી મળ્ાં જ પોિીસ 
પહોંચી અને દાઝી ગયેિા િોકોને 
સારવાર માટે લજલ્લા હોસસપટિમાં 
દાખિ કયા્મ હ્ા.

ઘણા િોકોની ગંભીર હાિ્ જોઈને 
અહીંના ડોકટરોએ ્ેમને SCB 
મેરડકિ કોિેજ અને કટક હોસસપટિમાં 
રરફર કયા્મ છે. બલિયા પ્રદેશમાં સંરિાંલ્ 

બાદ કાલ્્મકેશ્વર મૂલ્્મ લવસજ્મન મોટા 
પાયે ઉતસવો સાથે થાય છે. બુધવારે 
રાત્ે િગભગ 9:00 વાગયે ફટાકડાનો 
શો ચાિી રહ્ો હ્ો તયારે કેટિાક 
રોકેટ ફટાકડાના સટોરમાં પડ્ા હ્ા 
જેના કારણે સીરરયિ લવસફોટ થયો 
હ્ો. સથળ પર હાજર 40થી વધુ િોકો 
દાઝી ગયા હ્ા અને ્ેમાંથી કેટિાક 
જેઓ લવસફોટ સથળની નજીક હ્ા 
્ેઓને સૌથી વધુ અસર થઈ હ્ી. 
SCB મેરડકિ કોિેજ અને હોસસપટિે 
દાઝી ગયેિા દદષીઓની સારવાર માટે 
લવશેર્ વયવસથા કરી છે.

ઓરરસસામાં ભગવાન કાલ્્મકેશ્વરના લવસજ્મનમાં 
ફટાકડાના સટોરમાં લવસફોટ, 40થી વધુ દાઝયા
વવસર્જન સ્થળ પર વવવવધ પંડયાલયાેમયાં ફટયાકડયા ફયાેડવયાની સ્પધયા્જનું આયાયયાેરન કરયાયું હતું

નોઈરા
ઉત્તર પ્રદેશના ગૌ્મ બદુ્ધ નગર 

લજલ્લાની લજલ્લા જિેમા ં બધં 26 
કેદીઓનો HIV રરપોટ્મ પોલઝરટવ 
મળયો છે. એક અલધકારીએ આ અગંે 
માલહ્ી આપી હ્ી. અલધકારીએ 
જણાવયંુ કે, જિેમા ં કેમપ િગાવીને 
કરવામાં આવેિી ્પાસ બાદ આ 
વા્ સામે આવી છે. જિે પ્રશાસને 
સેકટર-30 સસથ્ લજલ્લા હોસસપટિના 
એસન્ટ રેટ્રોવાયરિ થરેાપી (એઆરટી) 
સેન્ટરમાં કેદીઓની સારવાર શરૂ કરી 
છે.

્મને જણાવી દઈએ કે, આ પહેિો 
રકસસો નથી જયારે રાજયમા ંકેદીઓમાં 

HIV પોઝીટીવનો કેસ સામ ે આવયો 
હોય. આ અગાઉ સપટેમબર મલહનામાં 
બારાબકંી રડસસટ્રકટ જિેમા ં22 કેદીઓ 
HIV પોઝીટીવ બન્યા હ્ા. બીજી 
્રફ લબજનૌર જિેમાં 5 કેદીઓનો 
રરપોટ્મ પોલઝરટવ આવયો હ્ો.

AIDS હવસ્ોટ: નોઈરામા ંદરસ્સરિકટ 
જલેમા ં26 કેિી HIV પોહિદટવ થયા
સપે્મ્બરમયાં પણ બયારયાબંકી ડડસ્ટ્રિક્ટ રેલમયાં ઘટનયા બની હતી
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નવી દિલ્ી 
ભારતીય સૈનય વડા જનરલ મનોજ પાંડેએ ૧૨મી 

નવેમ્બરના રોજ જાહેરમાં સપષ્ટતા કરી દીધી હતી કે ચીન 
એલએસીની સાથે સાથે પોતાના ઢાંચાનો પણ વવકાસ કરી રહ્ં 
છે. લદ્ાખમાં ક્બજા વાળા અકસાઇ ચીનમાં ચીની સૈવનકોની 
સંખયામાં કોઇ ખાસ ઘટાડો નથી થયો. મીડડયા ડરપોટ્ટ મુજ્બ 
ભારતીય સૈનયના અવધકારીઓએ જણાવયું છે કે વિયાળાનો 
સમય િ થઇ ગયો હોવાથી ચીની સૈનયની અવર જવર 
વધવાની િકયતાઓને પગલે સૈનયને એલટ્ટ કરી દેવાયું છે.  

દરવમયાન ચીન સરહદે ભારતીય સૈનયને વધુ મજ્બુત 
્બનાવવામાં આવી રહ્ં છે. હાલ આગામી કેટલાક વર્ષોમાં 
ઇનનડયન એરફોસ્ટ દ્ારા ચીન સરહદે આિરે ૧૦ હજાર કરોડ 
વપયાના રડારને ફીટ કરવામાં આવી િકે છે. ચીનના એરફોસ્ટ 

પર નજર રાખવામાં આ રડારનો ઉપયોગ કરવામાં આવિે. 
ખાસ કરીને લદ્ાખ સેકટરમાં આ રડારને લગાવવામાં આવિે. 
જેમાં ચીની વવમાન, એરક્ાફટ કે હેવલકોપટર અને ડ્ોન વગેરે 
પર પણ નજર રાખી િકાિે. 

ચીને લદ્ાખ સરહદે સૈવનકો તેમજ યુદ્ધ 
હવથયારો વધાયા્ટ, ભારતીય સૈનય એલટ્ટ
આ�કર�ે જવ�બ આ�પવ� ભ�રત 10 હજાર કર�ેડન� ખર્ચે આ�ધુનનક રડ�ર ખરીદશે

બેંગલુરુ 
અમેડરકાની ટેકનોલોજી કંપનીઓ 

દ્ારા કરવામાં આવી રહેલી છટણીઓનો 
રેલો ભારતમાં પહોચયો છે. એમેઝોન 
ભારતના આવા જ એક પગલાથી 
ભારતીય કમ્ટચારીઓને ્બચાવવા માટે 
કેનદ્ર સરકારના શ્રમ મંત્ાલયે કંપનીને 
નોડટસ પાઠવી છે. મંત્ાલયે પોતાની 
નોડટસમાં કંપનીને ્બેંગલુરુ નસથત લે્બર 
કવમિનરની ઓડફસમાં હાજર રહેવાનું 
ફરમાન કયુું છે. 

ઉલ્ેખનીય છે કે, એક કમ્ટચારી 
યુવનયન- નેસેંટ ઈનફોરમેિન  
ટેકનોલોજી ઈપલોયસ્ટ સેનેટે એમેઝોન 
ભારત પર લે્બરના વનયમોના 
ઉલ્ંઘનનો આરોપ લગાવયો હતો અને 

તેમની સામે શ્રમ મંત્ાલયમાં ફડરયાદ 
કરી હતી.  કમ્ટચારી યુવનયન નેસેંટ 
ઈનફોમમેિન ટેકનોલોજી ઈપલોયસ્ટ 
સેનેટે એમેઝોન ભારતની નવી કમ્ટચારી 
નીવતનો વવરોધ કયષો હતો. યુવનયને 
કેનદ્રીય શ્રમ મંત્ી ભુપેનદ્ર યાદવને પત્ 
લખીને ફડરયાદ કરી હતી કે, એમેઝોન 
તેના ભારતના કમ્ટચારીઓને કંપનીમાંથી 
નીકળવાની ફરજ પાડી રહી છે. 

કર્મીઓની છટણી ર્ુદ્દે શ્રર્ ર્ંત્રાલયે 
એર્ેઝોન ઇન્ડિયરાને સર્્સ ર્ોકલયું

લખનઉ
યોગી સરકારે રાજયની અથ્ટવયવસથાને 

1 વરિવલયન ડોલરની ્બનાવવાની તયૈારી 
કરી લીધી છે. આ અતંગ્ટત મગંળવારે 
ડદલહીમા ંસષુમા સવરાજ પ્રવાસી ભારતીય 
ભવનમાં યપુી ઈનવેસટસ્ટ સવમટ-2023નો 
પડદો રાઈઝર કાય્ટક્મનુ ં આયોજન 
કરવામા ં આવયુ ં હતુ.ં સીએમ યોગી 
આડદતયનાથની અધયક્ષતામાં યોજાયલેા 
આ કાય્ટક્મમા ંરોકાણકારોની સુવવધા માટે 
્બ ે પોટ્ટલ લોનચ કરવામા ં આવયા હતા. 
ગલો્બલ ઇનવસેટસ્ટ સવમટ પર એક િોટ્ટ 
ડફલમ પણ દિા્ટવવામા ંઆવી હતી.

ગલો્બલ ઈનવસેટસ્ટ સવમટ- કટટેન રેઝર 
સરેેમનીન ેસ્ંબોધતા સીએમ યોગીએ કહં્ 

કે પીએમ મોદીનુ ં સપનુ ં સાકાર કરિે. 
યપુી આતમવનભ્ટર અવભયાનમા ં અગ્રણી 
ભવૂમકા ભજવી રહ્ ં છે. પડરવત્ટનની 
યાત્ામા ં યપુી ઝડપથી આગળ વધી રહં્ 
છે. આ સાથ ે સીએમ યોગીએ કહ્ ં કે 
છેલ્ા 5 વર્્ટમા ં ઘણા મહતવપૂણ્ટ પગલા 
લવેામાં આવયા છે. યપુીમા ં કાયદાનંુ 
િાસન સથાવપત થયંુ છે.

ઇ્વેસટસ્સ સમર્ટઃ યુપીની અર્સવયવસરરા 1 
મરિમલયન ડિોલર બનરાવવરા યોગીની નેર્

સરકારનો ‘’તોહફા-એ-
રોજગાર’’ આ અવભયાન 

અવવરત ચાલુ રહેિે : મોદી
નવી દિલ્ી

નવી ડદલહી : રોજગાર મેળા દરવમયાન વડાપ્રધાન 
નરેનદ્રમોદીએ મગંળવારે અનેક યુવા-યુવવતઓન ે વનયુવતિ 
પત્ વવતડરત કયા્ટ હતા. ગયા ્બધુવારે જ કહં્ હતુ ં કે 

યવુાનોન ે નોકરીઓ આપવાની 
પ્રવક્યા ચાલ ુ જ રહેિ.ે સરકારે 
વર્્ટ ૨૦૨૩ ના અતં પહેલા ૧૦ 
લાખ નોકરીઓ આપવાની યોજના 
તૈયાર કરી છે. આ સાથે તઓેએ 
નવ-વનયુતિોનુ ં સવાગત કયુું હતું 
અન ે િભુચેછાઓ પાઠવી હતી. 

મગંળવારે તેઓએ પોતાને નવી વનયુવતિઓ માટેના કેનદ્ર 
સરકારના પ્રવતવનવધ તરીકે જણાવયા હતા અને કહં્ હતુ ં કે 
આ અવભયાન અવવરત ચાલુ જ રહેિ.ે

જમમુ-કાશમીર માટે પ્રથમ 
સાય્બર સુરક્ષા નીવત, ટૂંકમાં 

સમયમાં જાહેરાત થિે
નવી દિલ્ી

પાડોિી દેિ પાડકસતાન તરફથી નવા જોખમો અને 
પ્રચારનો સામનો કરી રહેલા જમમુ અને કાશમીરની પ્રથમ 
સાય્બર સુરક્ષા નીવત આ અઠવાડડયે જાહેર કરવામાં 
આવિે. આ સાથે IIT જમમુમાં સેનટર ઓફ એકસેલનસ 
ઓન સાય્બર વસકયોડરટી પણ િ કરવામાં આવિે. આ 
પહેલને 26 અને 27 નવેમ્બરના રોજ શ્રી માતા વૈષણો 
દેવી યુવનવવસ્ટટી, કટરા ખાતે યોજાનારી 25મી રાષ્ટીય 
ઈ-ગવન્ટનસ કોનફરનસમાં પલેટફોમ્ટ આપવામાં આવિે. 
કોનફરનસમાં ડડવજટલ J&K પહેલ હેઠળ ઇનટન્ટવિપ 
પ્રોગ્રામ પણ િ કરવામાં આવિે. આ સાથે જમમુ અને 
કાશમીર સરકારના ઇનફોમમેિન ટેકનોલોજી વવભાગ અને 
SMVDU અને NIELIT વચે્ જ્ાનના આદાન-
પ્રદાન માટ ેએમઓયુ પર હસતાક્ષર કરવામાં આવિે.

જમર્ુ-કરાશર્ીર
જમમુ-કાશમીર પોલીસને ફરી એક મોટી સફળતા મળી 

છે. પોલીસે સરહદ પારથી ડ્ોન દ્ારા મોકલવામાં આવેલા 
હવથયારોનો એક કનસાઈનમેનટ જપ્ત કયષો છે. સાં્બાના 
વવજયપુર વવસતારમાંથી મળી આવેલા કનસાઈનમેનટમાં ્બે 
વપસતોલ, 5 લાખ રૂવપયાની કરનસી, એક વવસફોટક વપન, 
એક ઘડડયાળ અને આઈડી કંડકટરનો સમાવેિ થાય છે. 
પોલીસે જણાવયું કે આઈડી સાથે જોડાયેલ આરડીએકસ 
ધરાવતું વવસફોટક ફોરેનનસક તપાસ માટે મોકલવામાં 
આવયું છે. પોલીસ અવધકારીઓએ જણાવયું કે સરહદ 
પારથી સતત ઘૂસણખોરીના પ્રયાસો થઈ રહ્ા છે. ડ્ોન 

દ્ારા િસત્ોનો જથથો મોકલવામાં આવી રહ્ો છે. જો કે, 
પોલીસ સતત આવા કનસાઈનમેનટ પકડી રહી છે. પોલીસે 
આતંકવાદીઓના કાવતરાને સફળ થવા દીધો ન હતો.

જમમુમાં ડ્ોનથી મોકલાયેલા હવથયાર અને 
પાંચ લાખ રૂવપયા સાથે દારૂગોળો પકડાયો
પપસત�ેલ, વવસ�ેટક પપન, આેક ઘડડય�ળ આને આ�ઈડી કંડક્ટર જપ્ત કર�ય�

નવી દિલ્ી
માડફયાના આવથ્ટક સામ્ાજયને 

નષ્ટ કરવા માટે રચાયેલી એનનટ-
માડફયા ટાસક ફોસમે અતયાર સુધીમાં 62 
ગુનેગારોની ઓળખ કરી છે અને તેમની 
પાસેથી 2.5 હજાર કરોડ રૂવપયાની 
સંપવતિ જપ્ત કરી છે. જેમાંથી 41ને ઝું્બેિ 
ચલાવીને સજા કરવામાં આવી છે. આ 
એનકાઉનટરમાં નવના મોત થયા છે. 

અવધક પોલીસ મહાવનદટેિક કાયદો 
અને વયવસથા પ્રિાંત કુમારે કહ્ં કે, 
મુખયમંત્ી યોગી આડદતયનાથના વનદટેિ 
પર માડફયા વવરોધી ટાસક ફોસ્ટની 

રચના કરવામાં આવી હતી. પડરણામે, 
21 કેસોમાં, 12 માફી અને તેમના 29 
સહયોગીઓને સજા કરવામાં આવી 
છે. જેમાંથી ્બે ગુનેગારોને મૃતયુદંડની 
સજાનો પણ સમાવેિ થાય છે. 

અતયાર સુધીમાં ઓળખાયેલા 
ગુનેગારોની 2,524 કરોડ રૂવપયાની 
સંપવતિ જપ્ત કરવામાં આવી છે અથવા 
તોડી પાડવામાં આવી છે. વજલ્ા ્બાદર, 
70 ગુનેગારોના 24 જામીન રદ અને 
311 વહસરિીિીટ ખોલવામાં આવી હતી. 
જયારે 318 હવથયારના લાઇસનસ રદ 
કરવામાં આવયા છે.

એન્ટ-ર્રાદિયરા ટરાસક િોસસે ગુનેગરારોની 
2.5 ્જાર કરોડિની સંપમતિ જપ્ત કરી

આફતા્બે લાિના ટુકડા કરવા 
ઉપયોગમાં લીધેલા અનેક 

હવથયારો પોલીસે ડરકવર કયા્ટ
નવી દિલ્ી

શ્રદ્ધા મડ્ટર કેસમાં ડદલહી પોલીસને મોટી સફળતા મળી 
છે. પોલીસે  આજરોજ ગુરુવારે આફતા્બ પૂનાવાલાએ 
શ્રદ્ધાનું મડ્ટર કરવા માટે ઉપયોગમાં લીધેલી છરીઓ 
અને કરવત સવહત અનેક હવથયારો ક્બજે કયા્ટ હતા. 
અત્ે ઉલ્ેખનીય છે કે આફતા્બ પુનાવાલાએ પોતાની 27 
વર્ષીય વલવ-ઇન પાટ્ટનર શ્રદ્ધા વોકરની હતયા કરી હતી. 
પોલીસે આરોપીના ઘર અને મહેરૌલી જંગલ વવસતારમાંથી 
હતયામાં વપરાયેલા હથીયારો િોધી કાઢ્ા હતા. પોલીસે 
કહ્ં હતું કે, તેઓને હજુ સુધી તે વમની-સો મળયો નથી 
જેનો ઉપયોગ કવથત રીતે શ્રદ્ધાના  િરીરના ટુકડા કરવા 
માટે કરવામાં આવયો હતો.

મેંગલુરુ કુકર ્બોમ્બ બલાસટની 
જવા્બદારી ઇસલાવમક 

રેવઝસટનસ કાઉનનસલે લીધી
ર્ેંગલુરુ

કણા્ટટકના મેંગલુરુમાં િવનવારે ઓટોડરક્ષામાં 
અચાનક થયેલા વવસફોટની જવા્બદારી આતંકવાદી 
સંગઠન ઈસલાવમક રેવઝસટનસ કાઉનનસલ (IRC)
એ લીધી છે. આ સાથે જ અવધક પોલીસ મહાવનદટેિક 
આલોક કુમારે પણ આ અંગે વનવેદન જાહેર કયુું છે. 
તેમણે કહ્ં હતું કે પોલીસ આતંકવાદી સંગઠનની સતયતા 
ચકાસી રહી છે. હાલ NIA દ્ારા મેંગલુરુ બલાસટની 
તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આજે એટલે કે ગુરુવારે 
ઈસલાવમક રેવઝસટનસ કાઉનનસલે જવા્બદારી લીધી છે. 
સોવિયલ મીડડયા પર વાયરલ થયેલી પોસટમાં આ દાવો 
કરવામાં આવયો છે. 

જયપુર
રાજસથાનના અજમેર વજલ્ામાં 

એક સનસનીખજે હતયાનો ડકસસો સામે 
આવયો છે જણે ે્બધાન ેચોંકાવી દીધા છે. 
જમેા ં એક યુવકે પે્રમ લગ્નના લગભગ 
એક મવહના ્બાદ પત્ીની ગળુ કાપીને 
હતયા કરી નાખી છે. અન ેતનેા મૃતદેહને 
કોથળામા ં ભરી પુષકર  વવસતારમાં ફેંકી 
દીધો હતો. જે ્બાદ આરોપી ઝડપાયો 
હતો. મૃતક મવહલાની ઓળખ જેવનફર 
તરીકે થઈ છે અન ે આરોપી પવતની 
ઓળખ 34 વર્ષીય મકેુિ તરીકે થઈ 
છે. પોલીસે મૃતદેહનો ક્બજો મળેવીને 
પોસટમોટ્ટમ માટે મોકલી આપયો હતો. 

્બીજી તરફ આરોપી પવતની ધરપકડ 
કરવામાં આવી છે અન ેમામલાની તપાસ 
કરવામાં આવી રહી છે. પ્રાપ્ત માવહતી 
પ્રમાણ ે ્બનંએે 29 ઓકટો્બરના રોજ 
એક-્બીજા સાથે પે્રમ લગ્ન કયા્ટ હતા. 
પાડોસીઓએ પોલીસન ે જણાવયંુ કે, આ 
ઘટના કવથત રીત ે દંપતી વચે્ ઝઘડા 
દરવમાન ્બની હતી. અજમરે રેનજ 
પોલીસ મહાવનરીક્ષક રુવપનદર વસહેં 
જણાવયુ ં કે, સવારે 11 વાગયા આસપાસ 
દંપવત વચ્ ે ઝઘડો થઈ ગયો હતો. 
તયાર્બાદ પીડડતાએ પોતાના પવતને 
ધમકી આપી હતી કે, ત ેપોતાના માતા-
વપતાને તનેા વવિ ેજાણ કરી દેિ.ે

અજર્ેરર્રાં પમિએ પત્ીની ્તયરા 
કરી લરાશ રેલરાર્રાં ભરી િેંકી િીધી
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સિયાંજુર
ઇન્ડોનેશિયાના જાવા દ્વીપમાં આવેલા ભૂકંપથવી 

મરનારાઓનવી સંખયા મંગળવારે વધવીને ૨૬૮ થઇ ગઇ 
છે કારણકે ધરાિયવી થયેલવી ઇમારતડોના કાટમાળમાંથવી વધુ 
મૃતદેહડો મળવી આવયા હતાં. હજુ પણ ૧૫૧ લડોકડો લાપતા છે. 
આ માશહતવી નેિનલ ડ્ઝાસટર શમડટગેિન એજનસવીએ આપવી 
હતવી. એજનસવીના પ્રમુખ સુહરયાંતડોએ પત્રકારડોને જણાવયું 
હતું કે શસયાંજુર િહેરનવી પાસે સડોમવાર બપડોરે આવેલા ૫.૬ 
તવીવતાતાના ભૂકંપમાં અનય ૧૦૮૩ લડોકડો ઘાયલ થયા હતાં. 
ભૂકંપથવી ભયભવીત લડોકડો સ્કડો પર આવવી ગયા હતાં જેમાંથવી 
કેટલાક લડોકડો લડોેહવીથવી લથપથ હતાં. ભૂકંપને કારણે ગ્ામવીણ 
ક્ેત્રનવી આસપાસનવી ઇમારતડો ધરાિયવી થઇ ગઇ હતવી.

ઇન્ડોનેશિયાના જાવા દ્વીપમાં ભૂકંપઃ અતયાર 
સુધવી 268થવી વધુના મડોત : 151 હજુ લાપતા
1083 લ�ેક�ે ઘ�યલ : મક�ન ગુમ�વન�ર�ઓ�ેને 3180 ડ�ેલરની સહ�યની જાહેર�ત

બેઇસજંગ 
મધય ચવીનમાં એક કંપનવીના 

પલાનટમાં ભવીષણ આગ લાગવાથવી ૩૮ 
લડોકડોનાં મડોત થયા છે તેમ સથાશનક 
અશધકારવીઓએ આ માશહતવી આપવી હતવી.

િહેરના માશહતવી શવભાગના જણાવયા 
અનુસાર હેનાન પ્રાંતના આનયાંગ 
િહેરના વેનફેંગ શજલ્ામાં એક કંપનવીના 
પલાનટમાં સડોમવારે આગ લાગવી હતવી 
જેને અંકુિમાં લેવા માટે ફાયર શવભાગને 
ચાર કલાકથવી પણ વધુનડો સમય લાગયડો 

હતડો. આગ રાતે ૧૧ વાગયે કાબૂમાં 
લેવામાં આવવી હતવી. સરકારવી ચેનલ 
સવીજીટવીએનના અહેવાલ અનુસાર 
ઘટનામાં ૩૮ લડોકડોનાં મડોત થયા છે અને 
અનય બે ઘાયલ થયા છે અને તેમનવી 
હડોસસપટલમાં સારવાર ચાલવી રહવી છે.  
ઘટનાના સંબધમાં તપાસ િ કરવી દેવામાં 
આવવી છે. જો કે આગ લાગવાનું કારણ 
હજુ સુધવી જાણવી િકાયું નથવી. પડોલવીસ 
પૂછપરછ માટે કેટલાક િંકાસપદાનવી 
અટકાયત કરવી છે. 

ચીનમાં કંપનીના પ્ાન્ટમાં ભીષણ 
આગ ્ાગતાં 38નાં મોત, બે ઘાય્
ક�ેમરશશિયલ ઓને ટે્ડ કંપનીન� પ્�ન્ટમ�ં લ�ગી ભીષણ ઓ�ગ, 
ઓ�ગને ક�બૂમ�ં લેવ� મ�ટે ચ�ર કલ�ક જેટલ�ેન�ે સમય લ�ગય�ે 

મૈદુગુરી
નાઈજીરવીયાના ઉત્તરપૂવવીય િહેર મૈદુગુરવીનવી બહાર 3 બસડો 

અથ્ાતા ઓછામાં ઓછા 37 લડોકડોના મડોત થયા છે. દેિનવી 
માગતા સુરક્ા એજનસવીએ આ માશહતવી આપવી છે. બડોનનો રાજયનવી 
માગતા સુરક્ા એજનસવીના વ્ા ઉતેન બડોઈએ જણાવયું હતું કે, 
2 કડોમશિતાયલ બસડો સામસામે અથ્ાતાં આગ લાગવી હતવી 
અને તયારે આ ભયાનક અકસમાત થયડો હતડો. આ દરશમયાન 
ત્રવીજી બસ તેમનવી સાથે અથ્ાઈ હતવી. બડોઈએ જણાવયું હતું 
કે, અતયાર સુધવી 37 લડોકડોના મડોતનવી પુષ્વી કરવામાં આવવી 
છે. સાથે જ તેમાંથવી મડોટાભાગના લડોકડોનવી ઓળખ થઈ િકી 
નથવી કારણ કે તેઓ સંપૂણતા બળવીને ખાખ થઈ ગયા હતા. 

બડોનનો રાજયનવી રાજધાનવી મૈદુગુરવી પાસે જકાના ગામ પાસે 
આ અથ્ામણ થઈ હતવી. એક બસનું ટાયર ફાટતાં તે સામેથવી 
આવતા વાહન સાથે અથ્ાતાં આ અથ્ામણ થઈ હતવી.

સરિટ્ટશ કો્ંસબયા
કેને્ામાં ભારતવીય મૂળના શવદ્ાથવીનવી 

ચાકુ મારવીને હતયા કરવામાં આવવી હતવી. આ 
ઘટના કેને્ાના શરિડટિ કડોલંશબયા પ્રાંતનવી છે. 
મૃતકનવી ઓળખ 18 વષતાનવી મહેકપ્રવીત સેઠવી 
તરવીકે થઈ છે. અહેવાલડો અનુસાર, સરેમાં 
તમનવવીસ માધયશમક િાળાના પાડકિંગમાં 
17 વષવીય શવદ્ાથવીએ મહેકપ્રવીત પર છરવી 
વ્ે હુમલડો કયનો, જેના કારણે તેણવીનું મૃતયુ 
થયું હતું.સકકૂલના શપ્રસનસપાલે મંગળવારે આ 
વાતનવી પુસષ્ કરવી છે. તેમણે કહ્ં કે આ ઘટના 
િાળાના પાડકિંગમાં બનવી હતવી. પરંતુ મૃતયુ 
પામનાર વયશતિ અમારવી િાળાનડો શવદ્ાથવી 
નથવી.

આ કેસનવી તપાસ કરવી રહેલા ડટમડોથવી 

પવીરડોટવીએ જણાવયું હતું કે અતયારે એવું 
માનવામાં આવે છે કે બંને વયશતિઓ 
એકબવીજાને ઓળખતા હતા અને તેમનવી વચ્ે 
કડોઈ વાતને લઈને ઝઘ્ડો થયડો હતડો અને 
જયારે મામલડો વધવી ગયડો તયારે આરડોપવીઓએ 
છરવી વ્ે હુમલડો કયનો હતડો.

કેનેડ્યન પડોલવીસના સરે યુશનટના પ્રવતિા 

વેનેસા મુનએ જણાવયું હતું કે હુમલાનવી 
પડોલવીસને તાતકાશલક જાણ કરવામાં આવવી 
હતવી. સમાચાર મળતા જ પડોલવીસ થડો્વી જ 
શમશનટડોમાં ઘટનાસથળે પહોંચવી ગઈ હતવી. 
પવીડ્તને હડોસસપટલમાં લઈ જવામાં આવયડો 
હતડો, પરંતુ તમામ િકય પ્રયાસડો બાદ તેનું 
હડોસસપટલમાં મૃતયુ થયું હતું.

કેનેડામાં ભારતીય મૂળના સિદ્ાર્થીની ચાકુ મારી હતયારશિયાને આતંકી જાહેર 
કરનાર ઈયુ સંસદનવી 

વેબસાઈટ પર સાઈબર એટેક
્ંડન

યુરડોશપયન સંઘનવી સંસદે રશિયાને આતંકી રાષ્ટ્ર જાહેર 
કયાતાનવી કલાકડોમાં જ રશિયન હેકસસે ઈયુનવી વેબસાઈટને 
શનિાન બનાવવીને સાઈબર એટેક કયનો છે. યુરડોશપયન 
સંઘનવી વેબસાઈટ સલડો થઈ ગઈ હતવી. કલાકડો બાદ ઈયુના 
આઈટવી એકસપર્સસે ફરવીથવી વેબસાઈટ ડરસટડોર કરવી દવીધવી 
હતવી. યુરડોશપયન સંઘે રશિયાને આતંકવાદવી રાષ્ટ્ર જાહેર 
કયુું હતું. એ માટેનડો પ્રસતાવ રજૂ થયડો હતડો. રશિયાને 
આતંકી રાષ્ટ્ર જાહેર કરવાના પ્રસતાવના સમથતાનમાં ૪૯૪ 
મતડો પ્યા હતા. સમથતાનના શવરડોધમાં ૫૮ મતડો પ્યા 
હતા. ૪૮ સભયડોએ મત આપયડો ન હતડો. યુક્ેન પર યુદ્ધ 
કરવા બદલ યુરડોશપયન સંઘે આ કાયતાવાહવી કરવી હતવી.

િસજજિસનયા
અમેડરકામાં વશજતાશનયાના ચેસાપવીકમાં વડોલમાટતા સટડોરમાં 

સામૂશહક ગડોળવીબારમાં 10 લડોકડોના મડોતના સમાચાર આવવી 
રહ્ા છે. પ્રાપ્ત માશહતવી પ્રમાણે ઘણા લડોકડો ઘાયલ પણ થયા છે. 
ફાયડરંગનવી ઘટનાનવી જાણ થતાં ચેસાપવીક પડોલવીસે વડોલમાટતામાં 
કશથત સશક્ય િૂટરને પક્વાના પ્રયાસડો કયાતા અને તેના પર 
ફાયડરંગ કયુું હતું. 

ચેસપવીક પડોલવીસ શવભાગનું કહેવું છે કે, લગભગ 10 
લડોકડોના મડોત થયા છે અને ઘણા લડોકડો ઘાયલ થયા છે. 
પડોલવીસ શબસ્્ંગનવી તપાસ કરવી રહવી છે. પડોલવીસનું માનવું 
છે કે ગડોળવીબાર કરનાર માયનો ગયડો છે પરંતુ લડોકડોને હાલ 
શબસ્્ંગથવી દૂર રહેવા માટે કહેવામાં આવવી રહ્ં છે. પ્રાપ્ત 
માશહતવી પ્રમાણે મંગળવારે રાત્રે 10:12 વાગયે ફાયડરંગનવી 

માશહતવી આપતડો કડોલ આવયડો હતડો. વડોલમાટતા સટડોરનવી બહાર 
ભારે પડોલવીસ ફડોસતા હજુ પણ તૈનાત છે. આ સાથે 40થવી વધુ 
ઈમરજનસવી વાહનડોને પણ ઈમારતનવી બહાર તૈયાર રહેવાનવી 
સૂચના આપવામાં આવવી છે. પડોલવીસ શવભાગે સથાશનક લડોકડોને 
ઘટનાસથળેથવી દૂર રહેવા જણાવયું છે.

યુએસમાં વશજતાશનયાના વડોલમાટતા સટડોરમાં 
ફાયડરંગ : 10ના મડોત, અનેક લડોકડો ઘાયલ
બે દિવસ પહેલ�ં જ ક�ેલ�ેર�ડ�ેમ�ં ગે ન�ઈટક્લબમ�ં બંિૂકધ�રીઓે ફ�યદરગં કયુું હતું

િોસશંગ્ટન
મસકને અતયાર સુધવીમાં 8 લાખ 

કરડો્નું નુકિાન થયુ છે. તેમનવી કુલ 
સંપશત પણ ખુબ ઝ્પવી ઘટવી રહવી છે 
અને અતયાર સુધવી 100 અરબ ્ડોલર 
એટલે કે લગભગ 7.5 લાખ કરડો્થવી 
વધુનું નુકિાન થઈ રહ્ છે.

અરબડોપશતનવી યાદવી મુજબ એલડોન 
મસક પાસે 22મવી નવેમબર-2022 સુધવી 
કુલ 170 અરબ ્ડોલરનવી સંપશત બચવી 
છે. જો કે એમને ટક્કર આપવા વાળા 
બવીજા અરબપશતઓનવી સંપશતને પણ 
નુકિાન પહડોચયું છે. તેથવી દુશનયાના 
સૌથવી ધશનક વયશતિ તરવીકેનડો દરજ્ડો 
હજુ સુધવી અંકબંધ છે. એ તાજેતરમાં 
જ ટેલ લાઇટમાં ખામવીને કારણે 

3.21 લાખ વાહનડો માકકેટમાંથવી પરત 
ખેંચયા હતા. ઉપરાંત ગત સપ્તાહમાં 
પણ અમેડરકામાંથવી 30 હજારથવી વધુ 
વાહનડો પરત ખેંચવા પડ્ા હતા.  આ 
સમાચારડોને કારણે કંપનવીના િેરના 
મૂ્યમાં 3 ટકાનડો ઘટા્ડો થયડો હતડો 
અને િેરનવી ડકંમત બે વષતાનવી સૌથવી 
નવીચવી સપાટવીએ પહોંચવી હતવી.

બગદાદ
ઇરાકમાં ઓ્વીટરડોએ ઉદ્ડોગપશતઓ 

અને અશધકારવીઓના નેટવક્ક દ્ારા ૨.૫ 
અબજ ્ડોલરનવી છેતરશપં્વી કરવાના 
કૌભાં્નડો પદાતાફાિ કયનો છે. આ નવા 
કૌભાં્થવી ઇરાકનવી નવવી સરકાર સામે 
નવડો પ્કાર ઉભડો થયડો છે. ઉલે્ખનવીય 
છે કે રાજકીય કટડોકટવી પછવી ગયા મશહને 
જ ઇરાકમાં નવવી સરકારનવી રચના 
કરવામાં આવવી છે.

ઇરાકના વ્ાપ્રધાન મડોહંમદ શિઆ 
અલ સુદાનવીએ ભ્રષ્ાચાર પર અંકિુ 
મૂકવાનવી જાહેરાત કરવી છે. જો કે કડોઇ 

વડરષ્ઠ અશધકારવી અથવા રાજકીય નેતા 
સામે કાયતાવાહવી કરવામાં આવે તેનવી 
િકયતા ખૂબ જ ઓછવી છે. ઓઇલથવી 
સમૃદ્ધ ઇરાકમાં દાયકાઓથવી મડોટા 
પાયે ભ્રષ્ાચારના કેસડો સામે આવે 
છે. આંતરરાષ્ટ્રવીય સંસથા ટ્ાનસપરનસવી 
ઇનટરનેિનલે સવચછ વહવીવટના 
૨૦૨૧ના ઇન્ેકસમાં ઇરાકને ૧૫૭મડો 
ક્મ આપયડો હતડો. આ ઇન્ેકસમાં ૧૮૦ 
દેિડોનડો સમાવેિ થાય છે. મવીડ્યાના 
અહેવાલ મુજબ અશધકારવીઓ, 
કમતાચારવીઓનવી સાઠગાંઠથવી આ મડોટું 
કૌભાં્ આચરવામાં આવયંુ હતંુ. 

મસકે 2022માં દરરોજ 2500 કરોડ 
ગુમાવયા, 8 ્ાખ કરોડનું નુકિાન

ઇરાકમાં ૨.૫ અબજ ડો્રની ્ટેકિ 
છેતરસપંડીના કૌભાંડનો પદાજિફાશ
ઓધધક�રી-ઉદ�ેગપધતઓ�ેની સ�ઠગ�ંઠથી કર�યેલું ક�ૌભ�ંડ

નાઈજીડરયામાં ભયાનક રડો્ અકસમાત, 
બસનવી ટક્કરથવી 37 લડોકડો મડોતને ભેટાં
2 ક�ેમરશશિયલ બસ સ�મ-સ�મે ઓથડ�ત�ં ઓ�ગ લ�ગી, ઓનેકની ઓ�ેળખ થઈ શકી નથી
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ATP ફાઇનલ્સમાં જોકોવિચ 
છઠ્ઠી િખત ચેમ્પિયન, ફેડરરના 

રેકોડ્ડને ્સરભર કયયો
તૂરિન (ઇટાલી) : સર્બિયાના ભૂતપૂરબિ પ્રથમ ક્રમાંરિત 

નોરાિ જોિોરરચે છઠ્ી રખત એટીપી ફાઇનલસ ટેરનસ 
ટૂનાબિમેનટનું ટાઇટલ પોતાના નામે િિી લીધું હતું. તેમે તૂરિનમાં 
િમાયેલા ફાઇનલ મુિા્લામાં નોરવેના ૨૩ રર્ષીય િાસપિ 
રુડને ૭-૫, ૬-૩થી હિાવયો હતો. જોિોરરચે આ સાથે 
સસરર્ટબિલેનડના મહાન ખેલાડી િોજિ ફેડિિના િેિોડબિને પણ 
સિભિ િયયો હતો. જોિોરરચ સાત રર્બિ ્ાદ આ ટાઇટલ 
જીતરામાં સફળ િહ્ો છે. આ પહેલાં તેણે ૨૦૦૮, ૨૦૧૨, 
૨૦૧૩, ૨૦૧૪ તથા ૨૦૧૫માં ટ્ોફી જીતી હતી. ૩૫ 
રર્ષીય જોિોરરચ ટાઇટલ જીતનાિ સૌથી રધાિે રયનો ખેલાડી 
પણ ્ની ગયો છે. જોિોરરચ હરે િેટલાિ સપ્ાહ આિામ 
િિીને ૨૦૨૩ના જાનયુઆિીમાં મેલ્ોનબિ ખાતે િમાનાિા 
ઓસટ્ેરલયન ઓપન ગ્ાનડસલેમમાં િમે તેરી સંભારના છે.

ઇંગ્ેનડનો વિગેસ્ટ માવ્્ડનથઠી 
પિરા્ય, ઓસટ્ેવ્યાએ ૩-૦થઠી 

વ્ાઇ્ટિોશ કયયો
મેલ્ોનબિ ઃ ઓપનિ ડેરરડ રોનબિિ તથા ટ્ેરરડ હેડની સદી 

્ાદ ્ટમપાએ ્ટડપેલી ચાિ રરિેટની મદદથી ઓસટ્ેરલયાએ 
અહીં િમાયેલી ત્ીજી અને અંરતમ રન-ડે મેચમાં માત્ નર 
રદરસ પહેલાં ટી૨૦ રલડબિ િપમાં ચેસમપયન ્નેલી ઇંગલેનડની 
ટીમને ૨૨૧ િનના ર્ગેસટ મારજબિનથી પિાજય આપીને ત્ણ 
મેચની શ્ોણીને ૩-૦થી જીતી લીધી હતી. અગાઉ ઇંગલેનડનો 
૨૦૧૮માં શ્ાીલંિા સામે ૨૧૯ િનના સૌથી મોટા મારજબિનથી 
પિાજય થયો હતો. ટ્ેરરડ હેડ અને રોનબિિે પ્રથમ રરિેટ માટે 
૩૮.૧ ઓરિમાં નોંધારેલી ૨૬૯ િનની ભાગીદાિી રડે 
ઓસટ્ેરલયાએ ૪૮ ઓરિમાં પાંચ રરિેટે ૩૫૫ િનનો તોરતંગ 
સિોિ નોંધાવયો હતો. રોનબિિે ૧૦૨ ્ોલમાં ૧૦૬ તથા ટ્ેરરડ 
હેડે ૧૩૦ ્ોલમાં ૧૬ ્ાઉનડ્ી અને ચાિ રસકસિ રડે ૧૫૨ 
િનની ઇરનંગ િમી હતી.

નેવપિયર 
ભાિે રિસાદના રરઘ્નના િાિણે 

ભાિત અને યજમાન નયૂ્ટીલેનડ રચ્ે 
અહીં િમાયેલી ત્ીજી અને અંરતમ 
ટી૨૦ મેચ નાટિીય િીતે ટાઇ થઈ 
હતી. ટોસ જીતીને પ્રથમ ્ેરટંગ િિનાિ 
નયૂ્ટીલેનડની ટીમે ૧૯.૪ ઓરિમાં 
૧૬૦ િનનો સિોિ નોંધાવયો હતો. 
ટાગવેટ ચે્ટ િિરા મેદાને પડેલી ભાિતીય 
ટીમે નર ઓરિમાં ચાિ રરિેટે ૭૫ 
િનનો સિોિ નોંધાવયો હતો તયાિે ભાિે 
રિસાદનું રરઘ્ન નડયું હતું. તયાિ્ાદ 
મુિા્લો પડતો મૂિરામાં આવયો હતો. 

મેચ જીતરા માટે ભાિતને ડિરથબિ 
લૂઇસ રનયમ મુજ્ નર ઓરિમાં 
૭૫ િનની જરૂિ હતી જે તેણે ્નારી 
લીધા હતા. પ્રથમ મુિા્લો ધોરાઈ 
ગયા ્ાદ ભાિતે ત્ણ મેચની શ્ોણીને 
૧-૦થી જીતી લીધી હતી. ્ીજી મેચમાં 
ભાિતે ૬૫ િનથી રરજય મેળવયો હતો. 
મોહમમદ રસિાજને મેન ઓફ ધ મેચ 
તથા સૂયબિિુમાિ યાદરને પલેયિ ઓફ ધ 
રસિી્ટ જાહેિ િિરામાં આવયા હતા. 
ભાિતની ઇરનંગમાં સુિાની હારદબિિ 
પંડયાએ ૧૮ ્ોલમાં અણનમ ૩૦ િન 
્નાવયા હતા. 

અમદાિાદ : ભાિતના સટાિ ખેલાડી સૂયબિિુમાિ યાદરએ ICC T20 
િેસનિિંગમાં પોતાનું પ્રથમ સથાન યથારત િાખયું છે. હાલમાં નયૂ્ટીલેનડ સામેની 
3 મેચોની રસિી્ટમાં િે જયાં ભાિતે નયૂ્ટીલેનડ સામે 1-0થી રરજય તો 

મેળવયો સાથે સૂયબિિુમાિએ તેમનું પિફોમબિનસ અને T20 માં પોતનાનું 
પ્રથમ સથાન ્ંને જાળરીને િાખયું છે. સૂયબિિુમાિે ્ીજા ક્રમના ્ેરસમેન 

મોહમમદ રિ્ટરાન સાથે ્ેરટંગના િેરટંગ પોઈનરસના અંતિમાં પણ 
રધાિો િયયો છે. હાલમાં, સુયબિિુમાિના 890 પોઈનરસ છે જયાિે 

રિ્ટરાનના 836 પોઈનરસ છે. નયૂ્ટીલેનડના ઓપનિ ડેરોન 
િોનરેની ભાિત સામે રસિી્ટની ટાઈ થયેલ ફાઈનલ 

મેચમાં 59 િનની ઈરનંગના િાિણે તેણે ત્ીજા સથાને 
પહોંચરામાં મદદ મળી છે. 

દદનેશ કાવત્ડક વનવૃત્ત થિાને અારે! શેર 
કરે્ા િઠીદડયોથઠી મળઠી રહ્ાો છે ્સંકેત

નરી રદલહી ઃ આઈપીએલમાં ્ટળિેલા પણ રરશ્વ િપમાં સમાન દેખાર 
િિરામાં રનષફળ િહેલા રદનેશ િારતબિિે એિ એરો રીરડયો શેિ િયયો છે જેને 
જોઇને ફેનસને લાગી િહ્ં છે િે તે ટૂંિ સમયમાં રનવૃરતિ જાહેિ િિશે. રાસતરમાં 
્ુધરાિે િારતબિિે ઇનસટાગ્ામ પિ એિ રીરડયો શેિ િયયો હતો. તેમાં રદનેશે સપષ્ટ 
નથી જણાવયું પણ રનવૃરતિ તિફનો ઇશાિો િયયો છે. આ રીરડયોમાં તેની ટીમના 
ખેલાડીઓ સાથે, પરિરાિની સાથે અને મેદાન પિ િમતો હોય તેરી રરરરધ 
તસરીિો સામેલ છે. તેના િેપશનમાં િારતબિિે લખયું છે િે સપના સાચા થતાં હોય 
છે. ટી૨૦ રરશ્વ િપ માટેની ભાિતીય ટીમનો રહસસો હોરાનો મને ગરબિ છે.

નયૂ્ટીલેનડ સામેની ત્ીજી મેચ 
ટાઇ, ભાિતે ૧-૦થી શ્ેણી જીતી

ચાર િખતનઠી ચેમ્પિયન 
્મ્ડનઠીને ૨-૧થઠી ્રાિઠીને જાપિાને 
ઐવત્ાવ્સક વિ્ય મેળવયો

કતાર 
જાપાનની ટીમે રફફા રલડબિ િપ ફૂટ્ોલ ૨૦૨૨ના ગ્ૂપ-ઇમાં 

ચાિ રખતની ચેસમપયન જમબિનીને ૨-૧થી હિારીને મેજિ અપસેટ 
સર્જીને ઐરતહારસિ રરજય હાંસલ િયયો હતો. પ્રથમ હાફમાં 
જમબિનીની ટીમ ૧-૦ના સિોિથી આગળ હોરા છતાં તેનો પિાજય 

થયો હતો. રલડબિ િપમાં ્ે એરશયન ટીમે ્ે રદરસમાં 
્ે મેજિ અપસેટ સજયાબિ છે. જાપાન અને જમબિનીની મેચ 
પહેલાં મેસસીની આજવેસનટનાની ટીમને સાઉદી અિેર્યા 
ટીમે હિારીને સનસનાટી મચારી હતી. જાપાનની ટીમે 
્ીજા હાફમાં માત્ આઠ રમરનટના ગાળામાં ્ે 
ગોલ નોંધારીને ્ાજી પલટી નાખી 
હતી. જાપાન માટે રિતસુ દોઆને 

૭૫મી તથા તિુમા અસાનોએ ૮૩મી રમરનટે ગોલ િયાબિ 
હતા. આ પહેલાં જમબિની માટે ઇલિાઇ ગુંડોગને ૩૩મી રમરનટે 
પેનલટીને ગોલમાં ફેિરીને જમબિન ટીમને ૧-૦ની લીડ અપારી 
હતી. મંગળરાિે પણ આજવેસનટનાની ટીમ પ્રથમ હાફમાં ૧-૦થી આગળ હતી અને ્ીજા હાફમાં 
સાઉદી અિેર્યા ટીમે ્ાજી પલટી નાખી હતી.  જમબિનની ટીમ ઉપિ હરે રલડબિ િપના પ્રથમ 
િાઉનડમાંથી જ ્હાિ થરાનું સંિટ તોળાયું છે. છેલ્ે તે ૨૦૧૮માં પણ પ્રથમ િાઉનડમાં જ 
્હાિ થઇ ગઇ હતી. ૨૦૧૮માં તેને પ્રથમ મેચમાં મેસકસિોએ તથા ત્ીજી મેચમાં એરશયન 
ટીમ સાઉથ િોરિયાએ પિાજય આપયો હતો. જમબિન ટીમ માત્ સરીડન સામે જીતી શિી હતી. 
ગ્ૂપ-ઇમાં જમબિનીએ હરે િોસટા રિિા અને સપેન સામે મેચો િમરાની છે. 

િે દદિ્સમાં 
એવશયાનઠી િે 
્ટઠીમોએ િે મે્ર 
અપિ્સે્ટ ્સરયા્ડ

ઇંગ્ેનડનો ધમાકેદાર પ્ારંભ, પ્થમ 
મેચમાં ઇરાનને ૬-૨થઠી રગદોળયયં
દો્ા : ઇંગલેનડે ઇિાનને ૬-૨થી 

હિારીને રફફા રલડબિ િપ ફૂટ્ોલ 
ટૂનાબિમેનટમાં પોતાના અરભયાનનો 
ધમાિેદાિ પ્રાિંભ િિીને રરશ્વની 
અનય ટીમોને પોતાને હળરાશથી નહીં 
લેરાની ચેતરણી પણ આપી દીધી હતી. 
ઇંગલેનડના પાંચ ખેલાડીઓએ ગોલ 
નોંધાવયા હતા. ્ુિાયો સાિાએ ્ે ગોલ 
િયાબિ હતા. ઇિાનના ૨૧૫ની તુલનામાં 
ઇંગલેનડના ખેલાડીઓએ એિ્ીજાને 
૭૯૬ રખત ્ોલ પાસ િયયો હતો. 

કેમરુનને ૧-૦થઠી ્રાિઠી 
સિઠીટ્ઝર્ેનડે ્ટૂના્ડ.નો આરંભ કયયો

દો્ા : રફફા રરશ્વ િપમાં પોતાની 
પ્રથમ મેચમાં ગુરુરાિે સરીટ્ટિલેનડે 
િેમરુનને ૧-૦થી પિારજત િિી દીધું હતું. 
આ મેચનો એિમાત્ ગોલ સરીટ્ટિલેનડના 
રરિલ એમ્ોલોએ િયયો હતો. એમ્ોલોએ 
મેચની ૪૮મી રમરનટે શિીિીના શાનદાિ 
પાસને ગોલમાં ત્દીલ િિીને ટીમને 
૧-૦થી આગળ િિી દીધી હતી. આ 
મુિા્લામાં ફસટબિ હાફની િમત આક્રમિ 
િહી હતી. જો િે ્ેમાંથી િોઇ ટીમ ગોલ 
િિી શિી ન હતી. 

મેન્સ િલડ્ડ કપિમાં પ્થમ મવ્્ા રેફરઠી િનઠી 
ફ્ાન્સનઠી સ્ટેફનઠી ફ્ેપિ્ટટે ઇવત્ા્સ રચયો

કતાર ઃ ફ્ાનસની 
િેફિી સટેફની ફ્ેપટબિ 
મેનસ રફફા રલડબિ િપ 
ફૂટ્ોલ ટૂનાબિમેનટમાં 
િેફિી તિીિેની ભૂરમિા 
ભજરાનાિ પ્રથમ મરહલા 
અરધિાિી ્ની ગઈ છે. 
તેણે મેસકસિો અને પોલેનડ રચ્ેની ગ્ૂપ-સીની 
મેચમાં ચોથી િેફિી તિીિેની ભૂરમિા ભજરી 
હતી. મેનસ રલડબિ િપમાં પ્રથમ રખત ત્ણ 
મરહલા િેફિીની પસંદગી િિરામાં આરી છે.

િેમલ્યમે કેનેડાને 
૧-૦થઠી ્રાવયયં

દો્ા : રફફા રલડબિિપ ૨૦૨૨માં 
રલડબિ નં્િ-૨નંુ િેસનિિંગ ધિારતી 
્ેસલજયમની ટીમે િેનેડા સામે 
રરજયથી પ્રાિંભ િયયો છે. પાછલી 
મોડી િાત્ે અહમદ ર્ન અલી 
સટેરડયમમાં િમાડરામાં આરેલા 
ગ્ૂપ-એફના મુિા્લામાં ્ેસલજયમે 
િેનેડાને ૧-૦થી પિાજય આપયો 
હતો. ્ેસલજયમની મેચના હીિો 
રમચી ્તસુઆઈ અને ગોલિીપિ 
રથ્ોટ િોટયોઇસ િહ્ા હતાં.

્ાઇિઠીદરયાના રાષ્ટ્રપિવતના પિયત્ર 
વતમોથઠીએ USA મા્ટે ગો્ કયયો

કતારઃ યુએસએ તથા રેલસ રચ્ે 
િમાયેલો રફફા રલડબિ િપ ફૂટ્ોલનો 
મુિા્લો ૧-૧થી ડ્ો િહ્ો હતો 
અને ્ંને ટીમને એિ-એિ પોઇનટ 
મળયો હતો. ૩૬મી રમરનટે રતમોથી 
રીહે ગોલ િયયો હતો. સાજવેનટ અને 
પુરલરસચે રીહને ્ોલ પાસ િયયો 
હતો જેણે ્ોકસની ્હાિથી જ રિિ 
ફટિાિીને ગોલ િયયો હતો. રતમોથી 
રીહ આરફ્િન દેશ લાઇ્ીરિયાના 
િાષ્ટ્રપરત જયોજબિ રીહનો પુત્ છે. 

ફૂ્ટિૉ્ િલડ્ડકપિમાં મો્ટો અપિ્સે્ટ
આ્જેમન્ટના પ્થમ મૅચમાં ્ાયય્ડ

દફફા િલડ્ડકપિમાં 2022નો પ્થમ મો્ટો અપિ્સે્ટ ્સજા્ડયો છે. મંગળિારે ્ય્સે્ 
સ્ટેદડયમમાં રમાયે્ઠી ગ્યપિ-્સઠીનઠી મેચમાં ્સાઉદઠી અરેવિયાએ અ્જેન્ટઠીનાને 2-1થઠી 
્રાવયયં છે. આમ ્સાઉદઠી અરેિઠીયાએ અ્જેન્ટઠીનાનો 36 મેચનો વિ્યરથ અ્ટકાવયો 
્તો. આ્જેમન્ટના છેલ્ા ૩૬ મેચમાં કયારેય ્ારઠી ન ્તઠી . તેના વિ્યનઠી ્ારમાળા 
અ્ટકી ગઈ ્તઠી. ફુ્ટિો્ ્ગતના ઈવત્ા્સમાં ્સાઉદઠી અરેવિયાએ અ્જેન્ટઠીના 
્સામે પ્થમ મેચ જીતઠી છે. અગાઉ િંને દેશો િચ્ે કુ્ ચાર મેચો રમાઈ ્તઠી, 
્ેમાં અ્જેન્ટઠીના િે મેચ જીતઠી ્તઠી અને અનય િે મેચો ડ્ો થઈ ્તઠી. આ મેચમાં 
10મઠી મઠીવન્ટે ્ પ્થમ ગો્ થઈ ગયો ્તો. આ ગો્ કેપ્ટન ્ઠીઓને્ મેસ્સઠીએ 
પિેનલ્ટઠી દ્ારા કયયો ્તો. ્સાઉદઠી અરેવિયાના ખે્ાડઠી અબદયલ્ા્વમદે અ્જેન્ટઠીનાના 
ખે્ાડઠીને રોકિાનો પ્યા્સ કયયો, ્ેના કારણે તે ્સાઉદઠી અરેવિયાના િોક્સમાં ્ઈને 
પિડ્ો. તયારિાદ રેફરઠીએ VAR ચેક દ્ારા અ્જેન્ટઠીનાને પિેનલ્ટઠી આપિઠી અને મેસ્સઠીએ 
આ પિેનલ્ટઠીનો ્ાભ ઉઠાિઠી ગો્ કરિામાં ્સફળ થયો.

T20 રેમનકિંગમાં ્સૂય્ડકુમાર યાદિ નંિર િન
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।। શ્રીસ્વામિનવારવાયણવાો મિજયતો ।।

 પ.પૂ. પ્રિુખસ્વાિરી િહવારવાજ શતવાબ્રી લોખિવાળવા

શબ્દોનું સામ્ાજ્ય માનવીના વર્તન આગળ વામણું
મોટાભાગે માણસમાત્રને બીજાને 

સમજાવવા-સુધારવાનો આગ્રહ સતત 
રહ્ા કરે છે. આ માટે તે સતત શસ્ત્ર ઉપાડે 
છે – શબ્ોનું. ‘તને કેટલી વખત કહેવાનું ?’ ‘તું 
સમજતો કેમ નથી ? ’‘આ છેલ્ી વાર કહું છું.’

આવા આવા શબ્ પ્રયોગો દ્ારા આપણે 
સામેવાળી વયક્તિ ઉપર વારંવાર હુમલા 
બોલાવી ્ઈએ છીએ. પરંતુ પરરણામ 
લગભગ આપણી અપેક્ા સુધી પહોંચતું નથી. 
જયારે મહાપુરુષો આવા કોઈ પણ શસ્ત્રનો 
પ્રયોગ કયાયા ક્વના કેવળ પોતાના વતયાન દ્ારા જ 
કહેવાનું ઘણું બધું કહી ્ે છે.

ભારતમાં અંગ્રેજોનું રાજ હતું, તે સમયની 
વાત છે. અમ્ાવા્માં મ્્નીશ નયાયધીશ 
તરીકે અંગ્રેજ ઓરિસર રકનલોક િાબયાસની 
ક્નમણૂંક થઈ. આ અંગ્રેજે અમ્ાવા્માં 
આવીને કવીશ્વર ્લપતરામની પાસે ગુજરાતી 
ભાષા શીખવી શરૂ કરી. સામે પક્ે, તેઓ 
કવીશ્વરને ગુજરાતી સાક્હતયમાં રચના કરવા 
પ્રોતસાક્હત કરતા. ધીમે ધીમે બન્ે વચ્ે ક્મત્રતા 
વધવા લાગી. એક વખત આ બન્ે મહાપુરુષોને 
સુરતના નવાબ સાહેબે ક્મજલસમાં આવવાનું 
આમંત્રણ પાઠવયું. િાબયાસે ્લપતરામને કહ્ં 
કે, ‘ક્મજલસમાં આપણે બન્ે સાથે જઈશું.’ 
પણ ્લપતરામે કહ્ં કે, ‘તયાં તો બીભતસ 
નાચ-ગાન હોય. હું તે જોતો નથી.’ િાબયાસ 
ઊંડા ઊતરી ગયા. પોતના હૃ્યમાં રહેલો 
સ્ાચારનો હંસલો જાણે ઢંઢોળાયો. તેઓએ 
પણ ક્મજલસમાં કયારેય ન જવાનો ક્નણયાય 
લીધો. આ છે વતયાનની અસર. ગુજરાતી 
શબ્કોષના કયા શબ્ો એવા છે જે એક 

અંગ્રેજને મહેરિલમાં જતાં રોકી શકયા હોત ?  
સામાનય રીતે આપણે આપણા ક્વચારો 

સાથે એટલા બધા લાગણીથી જોડાઈ જઈએ 
છીએ કે, આપણે ગમે તેમ કરીને આપણી 
વાત સામેવાળાના મનમાં ઠસાવવાના પ્રયત્ો 
આ્રીએ છીએ. આ માટે શરૂ થયેલો સહજ 
વાતાયાલાપ કયારેક ઉગ્ર 
ચચાયા સુધી પહોંચે છે. 
પ્રક્તપક્ીને પોતાના 
પક્ે ભેળવવા માટે શરૂ 
થયેલી આવી ચચાયા 
મોટેભાગે પરરણામ 
લાવવામાં ક્નષિળ 
નીવડે છે. કયારેક 
આવી ચચાયા ક્મત્રો 
વચ્ે મોટી ક્તરાડ 
પણ સર્જી ્ે છે. એની 
સામે શુદ્ધ આશયથી 
થયેલું નાનું એવું વતયાન 
પણ કેટલી સહજતાથી 
સામેવાળાના હૃ્યમાં 
સતપ્રેરણાનું ઝરણું 
વહાવી શકે છે! ?

ભગવાન સ્વાક્મનારાયણે પણ પોતાના 
પરમહંસોને શીખ આપી હતી કે, ‘તમે વતયાન 
શુદ્ધ રાખજો. તમારું વતયાન વાતુ કરશે.’ 
ભગવાન સ્વાક્મનારાયણના વચનોને જીવનારા 
પ્રમુખસ્વામી મહારાજના જીવનમાં પણ આ 
ગુણ ઊડીને આંખે વળગે એવો રહ્ો છે. 

પ્રસંગ છે સન ૧૯૬૭ની સાલનો. 
સૌરાષ્ટ્રના ગોંડલ નગરમાં ગુરુ યોગીજી 

મહારાજના ૭૫મા જનમજયંતી મહોતસવની 
પૂવયા તૈયારીની સેવામાં પ્રમુખસ્વામી મહારાજ 
જોડાયા હતા. એક વખત બનયું એવું કે, તેઓ 
ક્નમાયાણ પામી રહેલી હોસ્ટેલનું બાંધકામ જોવા 
માટે નીકળયા હતા. સમૈયામાં આ ભવન પણ 
ઉપયોગમાં લેવાનું હોવાથી બાંધકામ સમયસર 

પૂરું થાય એ આવશયક 
હતું. ગુરુકુળના આ 
ભવનના બીજા માળે 
આવેલા પ્રાથયાનાખંડમાં 
લા્ી બેસાડવાનું કામ 
મુંબઈના લવજીભાઈ 
સંભાળી રહેલા. 
પ્રમુખસ્વામી મહારાજે 
તેઓને પૂછયું : ‘કામ 
કેવું ચાલે છે ?’

તયારે તેઓએ કહ્ં, 
‘છેલ્ા ચાર-પાંચ 
ર્વસોથી લા્ીઓ 
ઉપર ચડાવીને 
મજૂરોનાં હાથમાં 
છાલાં પડી ગયા છે. 
તેથી બધા મજૂરો કામ 

અટકાવીને બેઠા છે. લા્ીઓ ઉપર ચડાવવાની 
ના પાડે છે.’

પ્રમુખસ્વામી મહારાજે તરત જ કહ્ં, 
‘ચાલો, અમે આવીએ છીએ.’ એમ કહી 
તેઓએ કોઈનેય, કશુંય કહ્ા ક્સવાય બાર 
લા્ીઓની થપપી પોતાના માથા પર ઉપાડી 
અને બીજે માળે જઈને ઉતારી ! BAPS 
સંસ્થાના પ્રમુખ હોવા છતાં પ્રમુખસ્વામી 

મહારાજ કોઈપણ પ્રકારની સેવા કરવામાં 
હંમેશાં તતપર રહેતા. લવજીભાઈને તો 
ક્વશ્વાસ જ નહોતો આવતો કે, ‘સમૈયાની 
વરકિંગ કક્મરટના અધયક્ કે જેમના એક ઈશારે 
કેટલાય લોકો સેવાને સમક્પયાત થઈ જાય તે 
પોતે આજે પોતાના માથે લા્ીઓ ઉપાડી રહ્ા 
છે !’ મોવડી મજૂર બંને એ દૃશય સગી આંખે 
જોવા છતાં તેઓના મનમાં ઊતરતું નહોતું!! 
પ્રમુખસ્વામી મહારાજે કોઈને ટોણો કે ટકોર 
ન કયાયા પણ હરખભેર સેવામાં જોડાયા. આ 
ક્નરપેક્ સેવાની અસર એ થઈ કે, તેઓને 
જોઈને અનય ભતિો પણ સેવાસ્થળે ્ોડી 
આવયા અને લા્ીઓ ઉપર ચડાવવા લાગયા. 

આવા પ્રસંગોની શંખલાઓને લીધે જ 
ક્ાચ અંગ્રેજીમાં કહેવત પડી હશે કે, ‘Your 
actions speak louder than 
your words.’ આપણા વતયાનનો અવાજ 
એટલો મોટો હોય છે કે આપણી વાણીનો ધવક્ન 
એમાં ્બાઈ જાય છે. 

પોતાના બાળકોને અનય બાળકો સાથે ન 
ઝઘડવાનો બોધ આપનારા વાલીઓ પોતે 
ઝઘડવાનું બંધ કરી ્ે તો ?

પોતાની સંતક્તઓને વાણી-ક્વવેકની શીખ 
આપનારાં ્ંપતીઓ જાતે વાણીક્વવેકનો બંધ ન 
ઓળંગે તો ? પોતાના કમયાચારીઓને સમયસર 
કામે આવવાની શીખ આપનારા શેરઠયાઓ 
સ્વયં સમયસર આવે તો ?

ખરેખર, શબ્ોનું સામ્ાજય વતયાનની આગળ 
ઘણું વામણું પૂરવાર થાય છે. આ મમયાને 
સમજનાર માટે જીવન કેટલું સરળ બની રહે ?

 � -સાધુ�આત્મતૃપ્તદાસ
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